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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA  

Rua: Inácio Felix de Oliveira, s/n, Centro, Catingueira-PB – CEP 58.715-000 

Gabinete do Prefeito 

 

LEI Nº 583/2017  

   

 

“Adota o Diário Oficial dos Municípios do 

Estado da Paraíba, instituído e 

administrado pela FAMUP, como um dos 

meios de divulgação e publicidade dos atos 

normativos e administrativos municipais.” 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Catingueira, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal,  

 

Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL de CATINGUEIRA, em sessão 

realizada no dia 18 de setembro de 2017, APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a 

seguinte LEI: 

 

Art. 1º – O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, instituído e 

administrado pela FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO  

XVIII JORNAL OFICIAL DO 
 

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA- PB 

Criado pela Lei Municipal nº. 295/97, de 24/04/97 

 

29 de set 2017 
I  
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(FAMUP), nos termos da Resolução FAMUP nº 01/2009, é, doravante, o meio oficial de 

comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos deste Município, 

bem como de suas entidades de administração indireta, inclusive autarquias e fundações. 

Art. 2º – A edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, que será 

realizada em meio eletrônico, atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade 

jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, 

instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

Art. 3º – A edição eletrônica do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, 

atendendo ao que disciplina a Resolução FAMUP n° 001/2009, será disponibilizada na rede 

mundial de computadores, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/famup, 

podendo ser consultado por qualquer interessado sem custos e independente de cadastramento. 

Art. 4º – Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado da Paraíba são reservados ao Município. 

§ 1º O Município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário Oficial 

dos Municípios do Estado da Paraíba a terceiros, mediante solicitação e pagamento da taxa 

correspondente à respectiva reprodução.  

§ 2° O Município poderá manter no quadro de avisos da Prefeitura, cópia da versão 

impressa da última edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba que contiver 

publicação de atos municipais. 

Art. 5º – A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão municipal que 

o produziu. 

Art. 6º – O Município fica autorizado a contribuir para a FAMUP, de acordo com a 

tabela de valores aprovada em assembleia geral daquela Entidade. 

 Art. 7º – As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017.  

 

 

 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito Constitucional 
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LEI N°  584/2017 

 

Abre Crédito Orçamentário ao Orçamento 

Corrente e dá outras providências.  

 

O Prefeito Constitucional do Município de Catingueira, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal,  

 

Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL de CATINGUEIRA, em sessão 

realizada no dia 18 de setembro de 2017, APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a 

seguinte LEI: 

 

Art. 1º – Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional 

Especial ao Orçamento Corrente até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinada a 

Manutenção do Programa “Primeira Infância – Criança Feliz”, conforme especificações 

abaixo. 

 

08.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

08.244.1015.2074 – Manutenção do Programa “Primeira Infância – Criança Feliz”.  

029 – Transferência de Recursos do FNAS  

3390-30 – Material de Consumo R$ 25.000,00 

3390-32 – Material de Distribuição Gratuita R$ 25.000,00 

3390-36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  R$ 25.000,00 

3390-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 25.000,00 

 

 

Art. 2º – Para cobertura do crédito autorizado pelo artigo 1º desta Lei correrão por 

conta dos recursos instituídos pelo Parágrafo 1º do Artigo, da Lei nº 4320/64, de 17 de março de 

1964. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017.  

 

 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito Constitucional 
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LEI N°  585/2017 

 

 

Altera a Lei nº. 22 de 1997, que dispõe sobre 

o Código Tributário e de Rendas do 

Município de Catingueira. 

 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Catingueira, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal,  

 

Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL de CATINGUEIRA, em sessão 

realizada no dia 18 de setembro de 2017, APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a 

seguinte LEI: 

 

Art. 1º – Revogam-se, em concordância com a Lei Complementar nº 116 de 2003, 

os artigos 13, 14, 15 e 16 da Lei n. º 22 de 1997, que dispõem sobre as isenções do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza– ISS, bem como o §7º, do art. 23, da Lei n. º 22 de 1997, o qual 

dispõe sobre a redução da base de cálculo desse imposto, em consonância com a Lei 

Complementar nº 157 de 2016. 

Art. 2º – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza não será objeto de 

concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução 

de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, 

direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota 

mínima estabelecida em 2% (dois porcento).  

Art. 3º – A Lei n. º 22 de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“ ............................. 

Art.10 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, tem como fato 

gerador a prestação dos serviços previstos na Lista de Serviços constante do Anexo I desta Lei.  

§ 1º O fato gerador do imposto ocorre ainda que os serviços não se constituam como 

atividade preponderante do prestador.  

§ 2º O imposto incide sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 

prestação se tenha iniciado no exterior do País.  
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§ 3º O imposto incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e 

serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, 

com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.  

§ 4º Incluem-se entre os sorteios referidos no item 19 do Anexo I desta Lei, aqueles 

efetuados mediante inscrição automática por qualquer meio, desde que a captação de inscrições 

alcance participantes no Município.  

§ 5º Os serviços incluídos na lista prevista neste artigo, ficam sujeitos ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ainda que sejam prestados com fornecimento de 

mercadorias,  ressalvadas as exceções nela contidas. 

Art.11 – A incidência do imposto independe:  

I – da existência de estabelecimento fixo;  

II – do cumprimento das exigências constantes de leis, decretos ou atos 

administrativos, para o exercício de atividades, sem prejuízo das cominações cabíveis;  

III – do resultado financeiro obtido no exercício da atividade; 

IV – da denominação dada ao serviço prestado. 

................................. 

Art.18 – Para os efeitos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, entende-

se:  

I – por Empresa:  

a) a pessoa jurídica, inclusive a sociedade civil, ou a de fato, que exercer atividade 

econômica de prestação de serviços; 

 b) a firma individual que exerça atividade econômica de prestação de serviços; 

 c) a pessoa física que admitir, para o exercício da sua atividade profissional, mais 

do que 3 (três) empregados ou 1 (um) ou mais profissionais da mesma habilitação de empregador; 

 d) a sociedade formada por profissionais referidos em qualquer item da lista de 

serviços do Anexo I, a esta Lei, mesmo que os serviços sejam prestados com responsabilidade 

pessoal;  

II – por profissional autônomo, todo aquele que fornecer o próprio trabalho, sem 

vínculo empregatício com auxilio de, no máximo, 3 (três) empregados que não possuam a mesma 

habilitação profissional do empregador. 

.................................. 

Art.22 – Considera-se local de prestação de serviços o do estabelecimento prestador, 

ou, na falta do estabelecimento, o do domicílio do prestador do serviço, exceto nas hipóteses 

previstas nos incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local:  
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I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 2o do art. 10o desta Lei; 

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 

serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da 

lista anexa; 

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.10 da lista anexa; 

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso 

dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, 

químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 

X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 

plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 

serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para 

quaisquer fins e por quaisquer meios;  

XI– da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, 

no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 

XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista 

anexa; 

XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos 

no subitem 11.01 da lista anexa; 

XIV – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 

monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;  

XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no 

caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 

XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no 

caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 
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XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 

descritos pelo item 16 da lista anexa;  

XVIII – do estabelecimento do tomador da mão–de–obra ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 

da lista anexa; 

XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, 

organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; 

XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou 

metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 

XXI – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;    

XXII – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas 

administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;  

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. 

§ 1º Considera-se estabelecimento prestador o local onde são exercidas, de modo 

permanente ou temporário, as atividades de prestação de serviços, sendo irrelevante para sua 

caracterização as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação, 

contato ou quaisquer outros que venham a ser utilizados. 

§ 2º A circunstância de o serviço, por natureza, ser executado habitual ou 

eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento prestador, 

para os efeitos deste artigo. 

§ 3º São, também, considerados estabelecimentos prestadores os locais onde forem 

exercidas as atividades de prestação de serviços de diversão públicas de natureza itinerante.  

.............................. 

Art. 39. São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, qualificados como substitutos tributários:  

I – os construtores, empreiteiros principais e administradores de obras hidráulicas de 

construção civil ou de reparação de edifícios, estradas, logradouros, pontes e congêneres, pelo 

imposto relativo aos serviços prestados por subempreiteiros, exclusivamente mão–de–obra; 

II – a administração direta, indireta, e fundacional dos entes federativos, bem como 

as autarquias, os órgãos de regime interno, as sociedades de economia mista, as empresas e as 

fundações da Administração Pública Direta e da Indireta do Município, dos Estados e do Governo 

Federal, em relação aos serviços que lhes forem prestados;  

III – os administradores de obras pelo imposto relativo a mão de obra, inclusive 

subcontratados, ainda que o pagamento dos serviços seja feito diretamente pelo dono da obra 

contatada;  
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IV – os construtores e os empreiteiros principais, pelo imposto devido por 

empreiteiros ou subempreiteiros não estabelecidos no Município;  

V – os titulares de direito sobre prédios ou os contratantes de obra e serviços, se não 

identificarem os construtores ou os empreiteiros de construção, reconstrução, reformas, reparação 

ou acréscimos desses bens, pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros:  

VI – os locadores de máquinas, aparelhos e equipamentos, pelo imposto devido pelos 

locatários estabelecidos no Município, e relativos a exploração desses bens;  

VII – os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem máquinas, aparelhos e 

equipamentos, pelo imposto devido pelos respectivos proprietários não estabelecidos no 

Município, e relativos a exploração desses bens;  

VIII – as instituições financeiras, em relação ao pagamento dos serviços de guarda, 

vigilância, conservação e limpeza, transporte de valores e fornecimento de mão–de–obra:  

IX – as empresas seguradoras, em relação as comissões pagas pelas corretagens de 

seguro e sobre os pagamentos de serviços de conserto de bens sinistrados;  

X – as empresas, inclusive cooperativas, que explorarem serviços de planos de saúde 

ou de assistência médica, hospitalar e congêneres, ou de seguros, através de planos de medicina 

de grupo e convênios, em relação aos serviços de agência de corretagem dos referidos planos de 

seguro, remoção de doentes, serviços hospitalares, clínicas, sanatórios, ambulatórios, prontos–

socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação, clínicas de fisioterapia, 

eletricidade médica, ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres;  

 XI – as operadoras de cartões de crédito, em relação aos serviços prestados por 

empresas locadoras de bens móveis estabelecidas no Município;  

XII – os que permitirem em seus estabelecimentos ou domicílios exploração de 

atividade tributável sem estar o prestador do serviço inscrito no órgão fiscal competente, pelo 

imposto devido por esta atividade;  

XIII – os que efetuarem pagamento de serviços a terceiros não identificados, pelo 

imposto cabível nas respectivas operações;  

XIV – os que utilizarem serviços de empresas, pelo imposto incidente sobre as 

operações, se não exigirem dos prestadores documentos fiscais idôneos;  

XV – os que utilizarem serviços de profissionais autônomos, pelo imposto incidente 

sobre as operações, se não exigirem dos prestadores prova de quitação fiscal ou de inscrição no 

cadastro mercantil do Município;  

XVI – as empresas de aviação, pelo imposto incidente sobre as comissões pagas às 

agências de viagens e operadoras turísticas, relativas à venda de passagens aéreas;  
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XVII – os titulares de direito sobre imóveis, pelo imposto incidente relativo as 

comissões devidas sobre a venda dos seus imóveis;  

XVIII – as empresas e entidades que explorem loterias e outros jogos permitidos, 

inclusive apostas, pelo imposto devido sobre comissões pagas aos seus agentes, revendedores ou 

concessionários;  

XIX – as operadoras turísticas, pelo imposto devido sobre as comissões pagas a seus 

agentes e intermediários;  

XX – as agências de propaganda, pelo imposto devido pelos prestadores de serviço 

classificados como produção externa;  

XXI – as empresas proprietárias de aparelhos, máquinas e equipamentos instalados 

em estabelecimentos de terceiros sob controle de co–exploração, pelo imposto devido sobre a 

parcela da receita bruta auferida pelo co–explorador; 

XXII – os hospitais, casas de saúde, maternidade, prontos–socorros, casas de repouso 

e recuperação e clinicas, pelo Imposto incidente sobre os serviços a eles prestados no território 

do Município de João Pessoa de:  

a) por empresas de guarda e vigilância e de conservação e limpeza;  

b) por laboratórios de análises, de patologia e de eletricidade médica e assemelhados, 

quando a assistência a seus pacientes se fizerem sem intervenção das atividades referidas no inciso 

X;  

c) por banco de sangue, de pelo, de olhos, de sêmen e congêneres, bem como por 

empresas que executem remoção de pacientes quando seu atendimento se fizer na forma referida 

na alínea anterior;  

d) tinturaria e lavanderia;  

e) fornecimento de mão–de–obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por 

empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;  

XXIII – os estabelecimentos de ensino, pelo imposto devido sobre os serviços a eles 

prestados pelas empresas de guarda, vigilância e de conservação e limpeza;  

XXIV – as empresas de rádio e televisão, pelo imposto devido, os serviços a elas 

prestados por empresas de:  

a) guarda e vigilância;  

b) conservação e limpeza;  

c) locação e “leasing” de equipamentos;  

d) fornecimento de “cast” de artistas e figurantes;  

e) serviços de locação de transportes rodoviários de pessoas, materiais e 

equipamentos.  
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§ 1º A responsabilidade de que trata este artigo será satisfeita mediante o pagamento:  

I – do imposto retido das pessoas físicas, à alíquota de 5% (cinco por cento), sobre 

o preço do serviço prestado;  

II – do imposto retido das pessoas jurídicas, com base no preço do serviço prestado, 

aplicada a alíquota correspondente à atividade exercida; 

 III – do imposto incidente sobre as operações, nos demais casos. 

 § 2º A responsabilidade prevista neste capítulo é extensiva a todas as pessoas físicas 

ou jurídicas, ainda que alcançadas por imunidade ou por isenção tributária 

 § 3º Considera-se documento fiscal idôneo, para fins do inciso XIV, do caput deste 

artigo, a Nota Fiscal de Serviço, emitida pelas autoridades competentes. 

 § 4º Para efeito do inciso XX, considera-se produção externa os serviços de 

composição gráfica, de fotolito, de fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução e trucagem de elaboração de cenários, painéis e efeitos decorativos, desenhos, 

textos e outros materiais publicitários. 

§ 5º Os contribuintes alcançados pela obrigação de retenção do imposto, de forma 

ativa, ou passiva, manterão controle em separado das operações sujeitas a esse regime para exame 

posterior da fiscalização municipal, conforme dispuser a legislação peculiar. ” 

Art. 4º – Na hipótese de descumprimento do disposto no caput do art. 2º – desta Lei, 

o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na 

falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. 

Art. 5º – A lista de serviços anexa à Lei nº 22 de 1997 passa a vigorar com as 

modificações constantes no Anexo I desta Lei.  

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017.  

 

 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito Constitucional 
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LEI N°  586/2017 

 

Abre Crédito Orçamentário ao Orçamento 

Corrente e dá outras providências.  

 

O Prefeito Constitucional do Município de Catingueira, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal,  

 

Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL de CATINGUEIRA, em sessão 

realizada no dia 18 de setembro de 2017, APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a 

seguinte LEI: 

 

Art. 1º – Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, a abrir Crédito Adicional 

Especial ao Orçamento Corrente até o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinada a 

Construção e/ou Reconstrução do Prédio sede do Conselho Tutelar, nesta cidade, conforme 

especificações abaixo. 

 

08.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

08.244.1015.1020 – Construção e/ou Reconstrução do Prédio sede do Conselho Tutelar 

000 – Recursos Ordinários  

4490-51 – Obras e Instalações  R$ 75.000,00 

 

Art. 2º – Para cobertura do crédito autorizado pelo artigo 1º desta Lei correrão por 

conta dos recursos instituídos pelo Parágrafo 1º do Artigo, da Lei nº 4320/64, de 17 de março de 

1964. 

 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017.  

 

 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito Constitucional 
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PORTARIA N° 0140/ 2017 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CATINGUEIRA-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 37, II, da 

Constituição Federal; e pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município de 21 de abril de 1990.   

 

RESOLVE:  

 

EXONERAR a pedido o Sr. Jardel Ferreira Diniz, do cargo de 

Farmacêutico, regido pelo Regime Estatutário, admitida por aprovação em concurso público, 

nomeado pela portaria nº 057/2016 de 22 de fevereiro de 2016, com lotação fixada na Secretaria 

de Saúde.  

  

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Catingueira – PB, 29 de setembro de 2017. 

 

                                         
Odir Pereira Borges Filho 

Prefeito 
 

 

CONTRATO nº 0044/2017 

 

Contratante: Prefeitura Municipal De Catingueira - CNPJ nº. 08.885.287/0001-96 

Contratado: Elenize Vital Rosendo - CPF nº 893.033.424-53 

Objeto: Prestar Serviços como Professor de Ensino Infantil, neste município; 

Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, de onde deverão ser efetuados os descontos legais; 

Vigência: 06 (seis) meses – início 15 de setembro de 2017. 

 

Catingueira – PB, 15 de setembro de 2017. 

 

ODIR PEREIRA BORGES FILHO 

Prefeito Constitucional 

 

ELENIZE VITAL ROSENDO 

Contratado

 


