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ANEXO I

 

TABELA DE PROCEDIMENTO DE TFD PELO VALOR DA TABELA SUS x COMPLEMENTAÇÃO

 

CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO

 

DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO

 

VALOR DA 

TABELA SUS

 

VALOR A SER 

COMPLEMENTADO  

COM RECURSOS 

PRÓPRIOS

 

VALOR TOTAL DO 

PROCEDIMENTO

 

080301012-5

 

UNIDADE DE REMUNERAÇÃO 

PARA DESLOCAMENTO DE 

PACIENTE POR TRANSPORTE 

TERRESTRE (CADA 50 KM)

 

4,95

 

3,05

 

8,00

 

080301010-9

 

UNIDADE

 

DE

 

REMUNERAÇÃO

 

PARA

 

DESLOCAMENTO

 

DE

 

ACOMPANHANTE

 

POR

 

TRANSPORTE

 

TERRESTRE

 

(CADA

 

50

 

KM

 

DE

 

DISTANCIA)

 

4,95

 

3,05

 

8,00

 

08.03.01.002-8

 

AJUDA

 

DE

 

CUSTO

 

PARA

 

ALIMENTAÇÃO

 

DE

 

PACIENTE

 

SEM

 

PERNOITE

 

8,40

 

3,60

 

12,00

 

08.03.01.005-2

 

AJUDA DE CUSTO PARA 

ALIMENTAÇÃO DE 

ACOMPANHANTE S/PERNOITE

 

8,40

 

3,60

 

12,00

 

  

 

 
Catolé do Rocha –

 

PB, 13 de Maio de 2021.

 

 

 

Lauro Adolfo Maia Serafim

 

Prefeito Constitucional
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Decreto Municipal nº. 040, de 19 de Maio de 2021

“Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo 
Coronavi ìrus (COVID-19), no Município de Catolé do Rocha – 
PB, e dá outras providências.”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, 
Estado da Paraíba, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Constituição 
Federal, e o Art. 73, IV, da Lei Orgânica do Município em vigor,
  
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), 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 Coronavi ìrus (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 
Coronavi ìrus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde 
em 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 
aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 
10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos 
aglomerados; 
CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico 
apresentado nas últimas semanas e a necessidade de 
adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de 
conter a expansão do número de casos no município de 
Catolé do Rocha – PB; 
CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados na 25ª 
avaliação do Plano Novo Normal, demonstram que a Paraíba 
está em um cenário de deterioração rápida das condições 
epidemiológicas, o que mais uma vez sobrecarrega o sistema 
de saúde paraibano, em especial no sertão da paraíba (região 
em que se encontra situado o município de Catolé do Rocha – 
PB), que mesmo diante da elevada disponibilidade de leitos 
disponíveis em seu plano de contingência, com mais de mil 
duzentos e trinta leitos ativos, termina pressionado por 
elevado número de internações em um só dia, em função do 
súbito e expressivo aumento da transmissibilidade do novo 
coronavírus na Paraíba;
CONSIDERANDO que os estabelecimentos comerciais 
diurnos (Lojas comerciais) situados no Município de Catolé 
do Rocha – PB já cumprem as medidas sanitárias exigidas 
pelos órgãos competentes, e de prevenção ao combate à 
proliferação do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que no município de Catolé do Rocha – PB 
não possui Transporte Público Coletivo que gerar 
aglomeração de pessoas no seu interior, nos horários de 
início e término do expediente de trabalho;
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas mais 
restritivas em alguns locais que possuem maior facilidade de 
propagação do Novo Coronavírus, condicionando sua 
abertura ao cumprimento de todas as medidas sanitárias 
exigidas pelos Órgãos Competentes ou, em alguns casos, o 
fechamento do estabelecimento enquanto estiver em vigor os 
efeitos do presente Decreto, inclusive nos finais de semana;
CONSIDERANDO que todas as medidas contidas neste 
decreto poderão, a qualquer momento, sofrer alterações em 
função do cenário epidemiológico do município Catoleense;
CONSIDERANDO estes e outros aspectos de relevante 
interesse da coletividade,

DECRETA:
Art. 1°– No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 
02 de junho de 2021, no Município de Catolé do Rocha, de 
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ANEXO I

 

 

 

Unidade de Saúde

 

Localização

 

Distância da Sede 
(Km)

 

Valor da Ajuda

 

para 
deslocamento

 

Zona Rural

 

UBS Adalgisa Barreto Forte

 

Rancho do Povo

 

4

  

R$         100,14 

 

UBS José Rafael Sobrinho

 

Cajazeirinha

 

12

  

R$         300,43 

 

UBS Angelina Mariz Maia

 

Coronel Maia

 

22

  

R$         550,79 

 

UBS Francisco Martins

 

Picos

 

13

  

R$         325,47 

 

UBS Antônio Benjamin Filho

 

Boqueirão

 

7

  

R$         50,00

  

 

*OBS1

 

–

 

Os valores da ajuda para deslocamento constantes nesta tabela, compreendem o percurso de ida e da volta, da zona 

urbana até o local de trabalho na Unidade de Saúde localizada na Zona Rural deste município, considerando a 

quantidade mensal de 22 (vinte e dois) dias de trabalho.

 

**OBS2

 

–

 

O valor da ajuda para deslocamento da Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Benjamin Filho, localizada na 

comunidade do “Boqueirão”, refere-se ao percurso mensal de apenas um dia por semana.

 

 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, em 13 de maio de 2021.

 

 

 

Lauro Adolfo Maia Serafim

 

Prefeito Municipal  
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acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto 
Estadual 40.304/2020, os bares, restaurantes, lanchonetes, 
lojas de conveniência e estabelecimentos similares poderão 
funcionar com atendimento nas suas dependências das 
06:00 horas até 16:00 horas, com ocupação de 30% da 
capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade 
com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e 
depois desse horário, a comercialização de qualquer produto 
para consumo no próprio estabelecimento, cujo 
funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou 
para retirada pelos próprios clientes (takeaway).
§1º - No período citado no caput o funcionamento através de 
delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) 
somente poderá ocorrer entre 06:00 horas e 23:30 horas.
§2º - O horário de funcionamento estabelecido no “caput” 
deste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de 
hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam 
prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida 
comprovação dessa condição.
§3º - Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão 
atender às determinações constantes nas Instruções 
Normativas, Portarias e Decretos expedidos pelos Governos 
Federal, Estadual e Municipal, bem como pelos Órgãos de 
Vigilância em Saúde, em especial, dentre outras:
I. As mesas deverão ficar a uma distância mínima de 
2,0m (dois metros),  devendo ser higienizadas 
constantemente;
II. Os funcionár ios e colaboradores devem 
obrigatoriamente utilizar máscara de proteção e protetor 
facial (face shield);
III. Afixar em local visível, a quantidade máxima de 
mesas e pessoas no interior do estabelecimento;
IV. Atender as demais normas contidas nas 
determinações expedidas pelo Poder Executivo Municipal e 
demais órgãos de vigilância em saúde;

Art. 2º - No período compreendido entre os dias 20 de maio de 
2021 a 02 de junho de 2021, no Município de Catolé do Rocha 
– PB os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio 
poderão funcionar até dez horas contínuas por dia, sem 
aglomeração de pessoas nas suas dependências e 
observando todas as normas de distanciamento social e os 
protocolos específicos do setor.
Parágrafo único – Os estabelecimentos autorizados a 
funcionar, nos termos deste Decreto e no Decreto Estadual 
41.269/2021, deverão zelar pela obediência a todas as 
medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento 
seguro da respectiva atividade, em especial:
I. Evitar todo e qualquer tipo de aglomeração de 
pessoas;
II. Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI's para todos os funcionários, bem como instruí-los sobre 
todas as formas de higienização, sendo obrigatório o uso de 
máscaras pelos colaboradores, funcionários e clientes;
III. Realizar higienização constante nas instalações, 
ambientes, superfícies, materiais, equipamentos e utensílios; 
IV. Manter à disposição, na entrada no estabelecimento 
e em lugar estratégico, álcool gel 70% (setenta por cento) ou 
lavatório contendo sabão líquido e toalha de papel, para 
utilização dos clientes e funcionários do local; 
V. Limitar o número de clientes para uma pessoa por 
cada 4m2 (quatro metros quadrados) dentro dos 
estabelecimentos, devendo este disponibilizar um 
funcionário para realizar o controle rigoroso de acesso a 
apenas 1 pessoa por família;
VI. Manter um espaçamento mínimo de 1,5 m (um metro 
e meio) linear entre os funcionários nos seus postos de 

trabalho e/ou consumidores nas filas de espera ou caixa.
VII. Afixar em local visível, a quantidade máxima de 
pessoas permitidas no interior do estabelecimento;
VIII. Colocar, quando necessário, proteção nos caixas;
IX. Uso obrigatório de máscaras pelos clientes e demais 
frequentadores.

Art. 3º - Das atividades permitidas pelo Plano Novo Normal, 
do Governo do Estado da Paraíba, poderão funcionar 
também, no período compreendido entre 20 de maio de 2021 
a 02 de junho de 2021, observando todos os protocolos 
elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde e pela 
Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes atividades:
I. Salões de beleza, barbearias e demais 
estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo 
exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração 
de pessoas nas suas dependências;
II. Academias;
III. Escolinhas de esporte;
IV. Instalações de acolhimento de crianças, como 
creches e similares;
V. Hotéis, pousadas e similares;
VI. Construção civil;
VII. Call centers, observadas as disposições constantes 
no decreto 40.141, de 26 de março de 2020;
VIII. Indústria;

Art. 4º - No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 
02 de junho de 2021, no Município de Catolé do Rocha – PB, 
de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo 
Decreto Estadual 41.142/2021 fica estabelecido que a 
realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias 
religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 
30% da capacidade do local.
§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.

Art. 5º - Fica determinada a suspensão do retorno das aulas 
presenciais nas escolas da rede pública municipal de ensino, 
até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, 
garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 
41.010, de fevereiro de 2021.
§1º - No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 
de junho de 2021 as escolas e instituições privadas dos 
ensinos superior e médio funcionarão exclusivamente 
através do sistema remoto.
§2º - No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 
de junho de 2021 as escolas e instituições privadas dos 
ensinos infantil e fundamental poderão funcionar através do 
sistema híbrido, nos termos do decreto 41.010, de 07 de 
fevereiro de 2021.
§3º - As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e 
fundamental poderão realizar atividades presenciais para os 
alunos com transtorno do espectro autista – TEA e pessoas 
com deficiência.
Art. 6º - No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 
02 de junho de 2021 fica proibido o funcionamento de 
cinemas, museus, teatros, circos, casas de festas, centros de 
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convenções, salas de espetáculos, bem como a realização de 
eventos sociais, congressos, seminários, conferências, 
shows e feiras comerciais em todo o território municipal.
Parágrafo único - Permanece proibida, no período 
compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 
2021, a aglomeração de pessoas em qualquer que seja o 
ambiente, bem como para fins de lazer, e as atividades, com o 
mesmo fim, em praças e espaços públicos em geral e em 
áreas de lazer.

Art. 7º - A Vigilância Sanitária Municipal, bem como todas as 
instituições assim autorizadas por Lei, em especial pelo artigo 
6º, do Decreto Estadual no 41.269, de 19 de maio de 2021, 
ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das 
normas estabelecidas neste decreto e o descumprimento 
sujeitaraì o estabelecimento aÌ aplicação de multa e poderá ì 
implicar no fechamento do estabelecimento, sem prejuízo de 
outras medidas administrativas e judiciais, em caso de 
reincidência.
§1º - Constatada qualquer infração ao disposto neste decreto, 
será ì o estabelecimento notificado, multado e poderáì ser 
interditado por ateì 07 (sete) dias em caso de reincidência.
§2º - Em caso de nova reincidência, seráì ampliado para 14 
(catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem 
prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.
§3º - O descumprimento às normas sanitárias de proteção 
contra a COVID-19 ensejara ì a aplicação de multa no valor de 
ate ì R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
§4º - Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, 
enumerados no tanto no art. 6º do Decreto Estadual no 
41.086/2021, quanto neste artigo, poderão aplicar as 
penalidades dispostas neste dispositivo.
§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.
§6º - Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do 
disposto no caput serão destinados às medidas de combate 
ao novo coronaviìrus (COVID-19).

Art. 8º - Permanece obrigatório, em todo território do 
município de Catolé do Rocha - PB, o uso de máscaras, 
mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao 
público, incluídos os bens de uso comum da população, vias 
públicas, no interior dos órgãos públicos, nos 
estabelecimentos privados e nos veículos públicos e 
particulares.
Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos 
privados e os condutores e operadores de veículos ficam 
obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, 
empregados, colaboradores, consumidores, usuários e 
passageiros.

Art. 9º - Os Secretários Municipais poderão, através de ato 
próprio, disciplinar o horário de funcionamento dos órgãos 
públicos municipais aos quais estão vinculados, em razão do 
aumento significativo de casos do Novo Coronavírus, no 
Município de Catolé do Rocha – PB, enquanto durar os efeitos 
do presente decreto.

Art. 10 - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer 
momento, em função do cenário epidemiológico do 
município, e as medidas adotadas neste Decreto serão 
reavaliadas quando da divulgação da próxima avaliação do 
Plano Novo Normal, e consequente edição de novo decreto 
pelo Estado da Paraíba.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Catolé do Rocha – PB, 19 de maio de 2021.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

_________________________________

PORTARIA N° 201/2021                                             
Catolé do Rocha – PB, 07 de Maio 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, 
Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar do cargo em comissão de Consultora Geral do 
Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação no Gabinete do 
Prefeito, a Sra. Larissa Brenna da Silva Benjamin.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 05 de maio de 2021.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 07 
de Maio de 2021.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

_______________________________

PORTARIA N° 202/2021                                              
Catolé do Rocha – PB, 07 de Maio 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, 
o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e 
a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar do cargo em comissão de Coordenador de 
Convênios e Contratos do Município de Catolé do Rocha – PB, 
com lotação na Secretaria de Administração, o Sr. VINICIUS 
FERNANDES DE ALMEIDA.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 05 de maio de 2021.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 07 
de Maio 2021.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

________________________________

PORTARIA N° 203/2021                                             
Catolé do Rocha – PB, 07 de Maio 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, 
Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Diário Oficial
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Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Consultor 
Geral do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação no 
Gabinete do Prefeito, o Sr. VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA, 
devendo o mesmo desempenhar todas as atribuições inerentes ao 
cargo ora ocupado.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 05 de maio de 2021.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 07 
de Maio de 2021.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

________________________________

PORTARIA N° 204/2021                                             
Catolé do Rocha – PB, 07 de Maio 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, 
Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer o cargo comissão de Coordenadora 
de Convênios e Contratos do Município de Catolé do Rocha – PB, 
com lotação na Secretaria de Administração, a Sra. Larissa 
Brenna da Silva Benjamin, devendo a mesma desempenhar todas 
as atribuições inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 05 de maio de 2021.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 07 
de Maio de 2021.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

_______________________________

PORTARIA N° 045-A/2018                                                  
Catolé do Rocha – PB, 02 de abril de 2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA 
– PB, O Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, artigo 31 da 
Constituição Federal do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto nos inciso VI e XI, do Art. 73, da 
Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a realização do Concurso Público nº 
001/2015, para preenchimento de vagas no quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB;
CONSIDERANDO a imediata necessidade do serviço público 
municipal;
CONSIDERANDO a necessidade da republicação por 
incorreção de grafia quando da publicação da portaria 
048/2018, de 02 de abril de 2018, onde o nome da pessoa 
denominada de Janieli de Sousa Santos Suassuna foi 
publicada como sendo Janiele de Sousa Santos Suassuna;
CONSIDERANDO estes e outros aspectos de relevância 
interesse da Administração Pública Municipal,   

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. Janieli de Sousa Santos Suassuna, 
aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos, realizado 
no dia 31 de maio de 2015, conforme Lei Municipal nº 
1399/2014 e o Decreto nº 24 de 10 de novembro de 2014, 
para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao 
quadro efetivo desta edilidade, com a matrícula n.º 9424.

Art. 2º - A funcionária deverá observar todas as 
determinações legais de sua função, contidas no Estatuto do 
Servidor Publico Municipal, bem como demais legislações 
municipais e outras em vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 
02 de abril de 2018.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

__________________________________

EXTRATO DE DISTRATO
OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO que 
tem como objeto a Contratação de Empresa para Conclusão 
do Centro Municipal de Comercialização no Município de 
Catolé do Rocha-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666 de 
1993, considerando que a contratada alegou a 
impossibil idade da execução do contrato, mais 
especificamente no tocante ao brusco aumento dos preços 
do material de construção e de mão de obra, tendo em vista 
que trata-se de uma obra que os preços encontram-se 
defasados.
EFEITOS DA RESCISÃO: Opera seus efeitos em 14/05/2021 
data do encerramento do aditivo ao contrato nº 110/2016-CPL 
da Tomada de Preço nº 0004/2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé 
do Rocha e FJBM – Comércio Construções e Incorporações 
Imobiliários Eireli.

Catolé do Rocha – PB, 14 de maio de 2021.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

___________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel não residencial, de todo o 
espaço físico, instalações, equipamentos, objetos e 
utensílios da porção de terra localizada as margens da Rua 
Floriano Peixoto, S/N Centro – Catolé do Rocha-PB 
(denominado Tabajara Atletico Clube) FUNDAMENTO 
LEGAL:D ispensa  -  A r t .  24  da  Le i  8 .666 /93 .  
DOTAÇÃO:13.392.0013.2029-Manut.da Divisão de Cultura - 
339039 Outros Serviços de Terceiros - PJ.  Recursos 
Próprios do Município de Catolé do Rocha: VIGÊNCIA: 03 de 
maio/21 a 31 de dezembro/21. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha  e   Tabajara Atletico 
Clube, valor mensal R$ 2.150,00 (Dois  Mil e Cento e 
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Cinquenta Reais).
 
Catolé do Rocha – PB, 03 de maio de 2021.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

______________________________________
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Decreto

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇASÉRGIOMAIA, 66
09067562/0001-27 Exercício; 2021

DECRETO N« 24 ,DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.1757

Âóreno orçamentovigente créditoadicionaisuplementare daoutrasprovidências

DECRETA:

Artigo Io.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplemantac na

importância de R$215.979,49 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação(-*-) 215.979,49

02 03 00 SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS

89 04.123.0006.0008.0000 CAUSAS TRABALHISTAS 32.239,44

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R.: O 1 001

1 Recursos do Exercício Corrente

100 000 GERAL TOTAL

02 04 00 SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO

257 12.365.0008.2221.0000MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- 5.489,94
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕESPATRONAIS F.R.; O 1 113

1 Recursos do Exercício Corrente

252 001 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

485 15.452.0034.2069.0000MANUTENÇÃO DASSEC. DEINFRA-ESTRUTURA 7.862,59
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES F.R.: O 1 620

1 Recursos do Exercício Corrente

620 000 Contrip/ o Cust do Serv llumin Pública

02 08 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

565 08.244.0020.2054.0000MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOSDEASSISTÊNCIASOCIAL 500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO F.R.; O 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente

400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOÊ TURISMO

585 13.392.0013.1105.0000CONSTRUÇÃODOCENTROMUNICIPAL DEARTESANATO 1.059,76
4.4.90.51.00 OBRASE INSTALAÇÕES F.R.; O 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente

100 000 GERAL TOTAL

02 10 00 MANUTENÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
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