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Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB 
200ª Edição /  Quinta-feira / 31 de Agosto de 2017.

 

Atos do Poder Executivo 
 

Lei Municipal nº 524, de 29 de agosto de 2017. 

 
ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI 

MUNICIPAL Nº  46/1995, DE  15/03/1995  E  DÁ    
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   
                                                                                          
 O Prefeito Constitucional do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
 
 Faz saber que a Câmara Municipal 
APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica alterado o Artigo 2º da Lei 
Municipal nº 46/1995 de 15/03/1995, que cria o 
Boletim Oficial Mensal do IPSM, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 2º - O Boletim Oficial será 
confeccionado e publicado mensalmente no 
Mensário Oficial do Município, devendo 
também ser publicado no quadro de aviso das 
repartições publicas locais e ficar a disposição 
de quem interesse tiver, na sede do referido 
instituto, localizado no prédio da Prefeitura 
Municipal.” 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
 Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 
Lagoa de Roça-PB., 22 de agosto de 2017. 

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017  

 

Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 

do dia 11 de Agosto de 2017, licitação modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 

participação de Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação dos 

Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de 

Pagamento, Sistema de Tributos, Sistema de Nota 

Fiscal Eletrônica, Portal Transparência 

(Transparência Ativa), Protocolo e Contra cheque - 

online e Controle de Tesouraria. Recursos: 

previstos no orçamento vigente. Fundamento 

legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 

Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 

07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 

supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. Email: 

lagoaderocalicita@gmail.com.  

 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de 

Julho de 2017  

 
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA  

Pregoeiro Oficial 
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AVISO DE LICITAÇÃO  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017  

 
Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 10:00 horas 
do dia 11 de Agosto de 2017, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública, 
Portal Transparência (Transparência Ativa),Folha 
de Pagamento e Controle de Tesouraria para o 
IPSM (Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais).. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387-1066. Email: 
lagoaderocalicita@gmail.com Edital: 
www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br  
 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 24 de 
Julho de 2017  
 

JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017 

 
Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 10:00 horas 

do dia 01 de Setembro de 2017, licitação 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 

preço, para: Contratação de empresa para 

Aquisição de Veículo Automotor 0 Km, Com As 

Seguintes Características ano/Modelo 2017/2018, 

04 Portas, Para 05 Passageiros, Motor 1.0, com 

04 cilindros em linha, Com Injeção Eletrônica, 

Bicombustível: GasolinaÁlcool, Com Potência 

Mínima De 72cv (Gasolina) E 76 Cv (Etanol), 

Porta-malas com capacidade mínima de 280 L, 

Tanque De Combustível 45 L, Desembaçador de 

Vidro Traseiro, Aro 14", Ar Condicionado, Direção 

Hidráulica, Trava elétrica, Vidro Elétrico Dianteiro, 

Air. Recursos: previstos no orçamento vigente. 

Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 

Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no 

horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 

no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-

1066. Email: lagoaderocalicita@gmail.com.  

 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de 

Agosto de 2017. 

 
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 

 
Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 01 de Setembro de 2017, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
Contratação de empresa para prestação de 
serviços de Confecção de adesivos, banners e 
estamparia para atender as necessidades das 
diversas secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 
07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. Email:  
lagoaderocalicita@gmail.com.  
 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de 
Agosto de 2017. 
 

JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

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. MICHELL ANGELO DE 

VASCONCELOS TORRES, CONFORME O 

DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE 

ABRIL DE 2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado pela Prefeito 

Constitucional, SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº. 

XXX.377.614-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, MICHELL ANGELO DE VASCONCELOS 

TORRES, brasileiro, casado, RG. nº 

1.XXX.530/SSP/PB, CPF nº. XXX.278.124-54, 

residente e domiciliado na Rua Quintino Paulino 

da Costa, nº 16, Centro, São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, doravante denominado 

CONTRATADO, celebram o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

tendo justo e contratado o que a seguir se 

contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional MOTORISTA, para exercer suas 

funções na Secretaria da Educação,  desde 

Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria 

da Educação, contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

qualificado e concursado nos quadros do 

CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

R$ 937 (novecentos e trinta e sete reais) 

mensalmente; 

 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da 

data de sua Publicação, empenhando esforços no 

desempenho dos trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei o CONTRATADO não 

poderá praticar atos do qual resulte 

responsabilidade civil ou administrativa; falta ao 

serviço injustamente, chegar com atraso ao local 

de trabalho sem justa causa, faltar com respeito 

aos seus superiores hierárquicos e colegas, 

praticar usuras em qualquer de suas formas, 

receber comissões ou vantagens de qualquer 

espécies em razão para a qual foi admitido, 

empregar material bem como equipamento sob 

sua responsabilidade em atividade diversa da 

que foi autorizada a praticar, ou seja, o 

CONTRATADO obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer ao CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 02/08/2017 e término em 31/12/2017; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

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

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 02 de agosto de 2017. 

 
 

Michell Angelo de Vasconcelos Torres 

Contratado 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

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 

LEI MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE ABRIL DE 

2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado pela Prefeito 

Constitucional, SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº. 

XXX.377.614-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 

na Rua Antônio Pedro dos Santos, s/n
0 

, centro, 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante 

denominado CONTRATADA, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a 

seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional PROFESSORA, para exercer suas 

funções na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Santo Antonio de Pádua, localizada 

no Sítio Manguape 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 a situação de 

excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E 

SETE REAIS); 

 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da 

data de sua Publicação, empenhando esforços no 

desempenho dos trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei 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 01/08/2017 e término em 31/12/2017; 

 

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 agosto de 2017. 

 
 

Luana Jéssica da Silva Santos 

Contratada 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

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 

LEI MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE ABRIL DE 

2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado pela Prefeito 

Constitucional, SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº. 

XXX.377.614-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 

na Rua Maria Morais, s/n
0 

, 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 

quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação 

de excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E 

SETE REAIS); 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da 

data de sua Publicação, empenhando esforços no 

desempenho dos trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei 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 01/08/2017 e término em 31/12/2017; 

 

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 agosto de 2017. 

 
 

Maria José dos Santos Porto 

Contratada 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

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. CLAUDETE BARBOSA 

DOS SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA 

LEI MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE ABRIL DE 

2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado 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, CLAUDETE BARBOSA DOS SANTOS, 

brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.161/SSP/PB, 

CPF nº. XXX.784.464-36, residente e domiciliada 

no Sítio Tanques, s/n
0 

, zona rural, São Sebastião 

de Lagoa de Roça - PB, doravante denominado 

CONTRATADA, celebram o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

tendo justo e contratado o que a seguir se 

contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS, para exercer suas funções na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental 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 
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CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E 

SETE REAIS); 

 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da 

data de sua Publicação, empenhando esforços no 

desempenho dos trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei a CONTRATADA não 

poderá praticar atos do qual resulte 

responsabilidade civil ou administrativa; falta ao 

serviço injustamente, chegar com atraso ao local 

de trabalho sem justa causa, faltar com respeito 

aos seus superiores hierárquicos e colegas, 

praticar usuras em qualquer de suas formas, 

receber comissões ou vantagens de qualquer 

espécies em razão para a qual foi admitido, 

empregar material bem como equipamento sob 

sua responsabilidade em atividade diversa da 

que foi autorizada a praticar, ou seja, a 

CONTRATADA obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer a CONTRATADA todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 02/08/2017 e término em 31/12/2017; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

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

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 02 de agosto de 2017. 

 
 

Claudete Barbosa dos Santos 

Contratada 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

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 

MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado pela Prefeito 

Constitucional, SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº. 

XXX.377.614-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; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) 

mensalmente; 

 

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, 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, o 

CONTRATADO obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer a CONTRATADA todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 02/07/2017 e término em 31/12/2017; 
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Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

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

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 02 de Agosto de 2017. 

 
 

 

Adeilza Farias da Silva 

Contratada 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

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. EDSON JOSÉ DE 

FARIAS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado pela Prefeito 

Constitucional, SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº. 

XXX.377.614-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, EDSON JOSÉ DE FARIAS, brasileiro, 

casado, RG. nº 2.XXX.396/SSP/PB, CPF nº. 

XXX.615.994-52, residente e domiciliado na Rua 

Josefa Farias Trindade, nº 83, Centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante 

denominado CONTRATADO, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a 

seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional MOTORISTA, para exercer suas 

funções na Secretaria da Educação, desde 

Município, ficando o mesmo lotado na Secretaria 

da Educação, contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

qualificado e concursado nos quadros do 

CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

mensalmente; 

 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da 

data de sua Publicação, empenhando esforços no 

desempenho dos trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei o CONTRATADO não 

poderá praticar atos do qual resulte 

responsabilidade civil ou administrativa; falta ao 

serviço injustamente, chegar com atraso ao local 

de trabalho sem justa causa, faltar com respeito 

aos seus superiores hierárquicos e colegas, 

praticar usuras em qualquer de suas formas, 

receber comissões ou vantagens de qualquer 

espécies em razão para a qual foi admitido, 

empregar material bem como equipamento sob 

sua responsabilidade em atividade diversa da 

que foi autorizada a praticar, ou seja, o 

CONTRATADO obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer ao CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 02/08/2017 e término em 31/12/2017; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

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

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 02 de agosto de 2017. 

 
 

 

Edson José de Farias 

Contratado 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB., E O SR. EDUARDO ADELINO DA 

SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014. 

 

 Pelo presente instrumento na melhor 

forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, 

localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, 

centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB, representado pela Prefeito 

Constitucional, SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº. 

XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua 

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

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui 

denominado de CONTRATANTE, e do outro 

lado, EDUARDO ADELINO DA SILVA, brasileiro, 

casado, RG. nº 3.XXX.634/SSP/PB, CPF nº. 

XXX.492.484-63, residente e domiciliado na Rua 

Quintino Paulino da Costa, nº 50, centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante 

denominado CONTRATADO, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a 

seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria 

da Obras e Urbanismo desde Município, ficando o 

mesmo lotado na Secretaria de Obras e 

Urbanismo, contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

qualificado e concursado nos quadros do 

CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) 

mensalmente; 

 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

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

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da 

data de sua Publicação, empenhando esforços no 

desempenho dos trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei o CONTRATADO não 

poderá praticar atos do qual resulte 

responsabilidade civil ou administrativa; falta ao 

serviço injustamente, chegar com atraso ao local 

de trabalho sem justa causa, faltar com respeito 

aos seus superiores hierárquicos e colegas, 

praticar usuras em qualquer de suas formas, 

receber comissões ou vantagens de qualquer 

espécies em razão para a qual foi admitido, 

empregar material bem como equipamento sob 

sua responsabilidade em atividade diversa da 

que foi autorizada a praticar, ou seja, o 

CONTRATADO obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer ao CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 02/08/2017 e término em 31/12/2017; 
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Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

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

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 02 de agosto de 2017. 

 
 

Eduardo Adelino da Silva 

Contratado 

 
 
 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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, ANA ALICE 
COSTA SILVA, brasileira, solteira, RG. nº 

2.XXX.248/SSP/PB, CPF nº. XXX.712.847-67, 
residente e domiciliada na Fazenda Maria Morais, s/n

0
, 

zona rural, deste Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça - PB, doravante denominado CONTRATADA, 

celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a seguir se 
contém: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do IGD-PBF. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 

Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às 

partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, 
desde que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

será regido pelas normativas aqui prescritas: 
 
a) Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda – Anexo II – 
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, 
da Portaria; 
b) Portaria 116, de 22 de outubro de 2013. Dispõe 
sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e o seu co financiamento federal, por meio do 
Piso Básico Fixo; 
c) Caderno de Orientações Técnicas sobre os 
gastos no pagamento dos profissionais das equipes de 
referência do SUAS; 
d) Caderno do IGD-M – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único; 
e) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012. Dispõe 
sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, por meio do índice de Gestão 
Descentralizada do sistema Único de Assistência Social 
– IGD-SUAS; 
f) Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 – 
Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos 
para o apoio à gestão e execução descentralizadas do 
Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios; 
g) Caderno do IDD-SUAS – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social; 
h) Lei 12.435/2011 que faz referência ao 
Pagamento dos Profissionais que integrarem as equipes 
de referência com os recursos que compõe a parcela do 
Cofinanciamento Federal. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença de 02 (dois) testemunhas 
exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos 
e direito. 
 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 

 
 

Ana Alice Costa Silva 
Contratada 

 
 
 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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, DENIS DIEGO 
ALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, RG. nº 

3.XXX.983/SSP/PB, CPF nº. XXX.186.504-26, 
residente e domiciliado na Rua Inácio Clementino n

0 

03, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
doravante denominado CONTRATADO, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a seguir se 
contém: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do FPM/DIVERSOS. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 

Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às 

partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, 
desde que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

será regido pelas normativas aqui prescritas: 
 
i) Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda – Anexo II – 
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, 
da Portaria; 
j) Portaria 116, de 22 de outubro de 2013. Dispõe 
sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e o seu co financiamento federal, por meio do 
Piso Básico Fixo; 
k) Caderno de Orientações Técnicas sobre os 
gastos no pagamento dos profissionais das equipes de 
referência do SUAS; 
l) Caderno do IGD-M – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único; 
m) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012. Dispõe 
sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, por meio do índice de Gestão 
Descentralizada do sistema Único de Assistência Social 
– IGD-SUAS; 
n) Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 – 
Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos 
para o apoio à gestão e execução descentralizadas do 
Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios; 
o) Caderno do IDD-SUAS – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social; 
p) Lei 12.435/2011 que faz referência ao 
Pagamento dos Profissionais que integrarem as equipes 
de referência com os recursos que compõe a parcela do 
Cofinanciamento Federal. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença de 02 (dois) testemunhas 
exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos 
e direito. 
 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 

 
 

Denis Diego Alves Pereira 
Contratado 

 
 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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, ELIANE DOS 
SANTOS, brasileira, solteira, RG. nº 

3.760.XXX/SSP/PB, CPF nº. XXX.215.624-92, 
residente e domiciliada a no Sítio Camucá, zona rural, 
deste Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - 
PB, doravante denominado CONTRATADA, celebram 

o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a seguir se 
contém: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como OPERACIONALIZADORA DO CADASTRO 
ÚNICO; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do IGD-PBF. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 
Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às partes 

rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, desde 
que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

será regido pelas normativas aqui prescritas: 
 
q) Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda – Anexo II – 
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, 
da Portaria; 
r) Portaria 116, de 22 de outubro de 2013. Dispõe 
sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e o seu co financiamento federal, por meio do 
Piso Básico Fixo; 
s) Caderno de Orientações Técnicas sobre os 
gastos no pagamento dos profissionais das equipes de 
referência do SUAS; 
t) Caderno do IGD-M – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único; 
u) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012. Dispõe 
sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, por meio do índice de Gestão 
Descentralizada do sistema Único de Assistência Social 
– IGD-SUAS; 
v) Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 – 
Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos 
para o apoio à gestão e execução descentralizadas do 
Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios; 
w) Caderno do IDD-SUAS – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social; 
x) Lei 12.435/2011 que faz referência ao 
Pagamento dos Profissionais que integrarem as equipes 
de referência com os recursos que compõe a parcela do 
Cofinanciamento Federal. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença de 02 (dois) testemunhas 
exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos 
e direito. 
 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 
 

Eliane dos Santos 
Contratada 

 
 
 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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, MÁRCIA SILVA 
LOURENÇO PEREIRA, brasileira, casada, RG. nº 

3.XXX.487/SSP/PB, CPF nº. XXX.393.364-84, 
residente e domiciliada na Rua José Florentino de 
Souza, 03, 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 – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como INSTRUTORA SOCIAL DO SERVIÇO DE 
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do PSB-FNAS. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 

Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às 

partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, 
desde que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

será regido pelas normativas aqui prescritas: 
 
y) Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda – Anexo II – 
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, 
da Portaria; 
z) Portaria 116, de 22 de outubro de 2013. Dispõe 
sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e o seu co financiamento federal, por meio do 
Piso Básico Fixo; 
aa) Caderno de Orientações Técnicas sobre os 
gastos no pagamento dos profissionais das equipes de 
referência do SUAS; 
bb) Caderno do IGD-M – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único; 
cc) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012. Dispõe 
sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, por meio do índice de Gestão 
Descentralizada do sistema Único de Assistência Social 
– IGD-SUAS; 
dd) Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 – 
Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos 
para o apoio à gestão e execução descentralizadas do 
Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios; 
ee) Caderno do IDD-SUAS – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social; 
ff) Lei 12.435/2011 que faz referência ao 
Pagamento dos Profissionais que integrarem as equipes 
de referência com os recursos que compõe a parcela do 
Cofinanciamento Federal. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença de 02 (dois) testemunhas 
exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos 
e direito. 
 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 
 

Márcia Silva Lourenço Pereira 
Contratada 

 
 
 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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, SHEYLLA 
JESSICA ARAUJO DOS SANTOS, brasileira, casada, 

RG. nº 3.XXX.284/SSP/PB, CPF nº. XXX.169.484-55, 
residente e domiciliada na Rua Genival Firmino, 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 – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como INSTRUTORA SOCIAL DO SERVIÇO DE 
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do PSB-FNAS. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 

Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às 

partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, 
desde que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

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

 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 
 

Sheyla Jéssica Araújo dos Santos 
Contratada 

 
 
 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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 SALETE 
DE ARRUDA SILVA, brasileira, casada, RG. nº 

2.196.XXX/SSP/PB, CPF nº.XXX.532.434-90, 
residente e domiciliada na Rua Inácio Clementino, 120, 
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 – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do FPM/DIVERSOS. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 

Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às 

partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, 
desde que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

será regido pelas normativas aqui prescritas: 
 
oo) Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda – Anexo II – 
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, 
da Portaria; 
pp) Portaria 116, de 22 de outubro de 2013. Dispõe 
sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e o seu co financiamento federal, por meio do 
Piso Básico Fixo; 
qq) Caderno de Orientações Técnicas sobre os 
gastos no pagamento dos profissionais das equipes de 
referência do SUAS; 
rr) Caderno do IGD-M – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único; 
ss) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012. Dispõe 
sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, por meio do índice de Gestão 
Descentralizada do sistema Único de Assistência Social 
– IGD-SUAS; 
tt) Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 – 
Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos 
para o apoio à gestão e execução descentralizadas do 
Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios; 
uu) Caderno do IDD-SUAS – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social; 
vv) Lei 12.435/2011 que faz referência ao 
Pagamento dos Profissionais que integrarem as equipes 
de referência com os recursos que compõe a parcela do 
Cofinanciamento Federal. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença de 02 (dois) testemunhas 
exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos 
e direito. 
 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 
 

Maria Salete de Arruda Silva 
Contratada 

 
 
 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
 Pelo presente instrumento de Contrato de 
Prestação de Serviços, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00, localizada à 

Rua José Rodrigues Coura, nº. 53, centro, nesta 
cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 
representado 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, LUCIENE 
BEZERRA DE BRITO, brasileira, casada, RG. nº 

2.XXX.866/SSP/PB, CPF nº.XXX.577.294-48, 
residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n

0
, 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 – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter profissional 
como ENTREVISTADORA DOS PROGRAMAS 
SOCIAIS DO CADASTRO ÚNICO; 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado 

comparecerá no estabelecimento da contratante, afim 
de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua 
responsabilidade, nos seguintes dias e horários: de 
segunda à sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:00 horas, com intervalo de 01:30 horas para 
repouso e alimentação; 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado 

assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar 
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo 
empregatício de modo que a Contratante não será 
obrigada a pagar encargos demissionais, férias, 13

0
 

salário, salário família ou qualquer outro direito 
trabalhista. 
 
 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante arcará 

com o pagamento do Contratado, na importância de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensalmente, 
com recursos do IGD-PBF. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – O presente Contrato de 

Prestação de Serviços é firmado por prazo de 05 (cinco) 
meses, sendo possível sua renovação por igual período. 
 

Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às 

partes rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, 
desde que denunciado por escrito, com período de 
antecedência de 30 (trinta) dias. 
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 Parágrafo Segundo – O Contratante em igual 

prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar novo 
Contrato de Prestação de Serviços convocando uma 
nova contratação sem que haja prejuízo ao trabalho 
desenvolvido. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – O presente Contrato 

será regido pelas normativas aqui prescritas: 
 

ww) Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 do 
Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda – Anexo II – 
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, 
da Portaria; 

xx) Portaria 116, de 22 de outubro de 2013. Dispõe 
sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família e o seu co financiamento federal, por meio do 
Piso Básico Fixo; 

yy) Caderno de Orientações Técnicas sobre os 
gastos no pagamento dos profissionais das equipes de 
referência do SUAS; 

zz) Caderno do IGD-M – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único; 

aaa) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012. Dispõe 
sobre o apoio financeiro à gestão descentralizada dos 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, por meio do índice de Gestão 
Descentralizada do sistema Único de Assistência Social 
– IGD-SUAS; 

bbb) Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 – 
Estabelece ações, normas, critérios e procedimentos 
para o apoio à gestão e execução descentralizadas do 
Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios; 

ccc) Caderno do IDD-SUAS – Manual do índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social; 

ddd) Lei 12.435/2011 que faz referência ao 
Pagamento dos Profissionais que integrarem as equipes 
de referência com os recursos que compõe a parcela do 
Cofinanciamento Federal. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença de 02 (dois) testemunhas 
exigidas por lei a fim de que surtam os regulares efeitos 
e direito. 

 
  São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
01 de agosto de 2017. 

 
 

Luciene Bezerra de Brito 
Contratada 

 


