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Atos do Poder Executivo
DECRETO
DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela constituição federal e pela lei
orgânica do município,
Considerando a necessidade de regularização da
situação do quadro de recursos humanos da
administração municipal direta, de acordo com o regime
único estatutário,
Considerando os resultados dos Concursos Público nº
001/2007 e nº 001/2013 resolve:

02 MARIA JOANA RIBEIRO SANTIAGO
DE JESUS
88103565 64º
03 JANELUCIA NASC. SANTOS DOS
ANJOS
88160884 80ª
04 CARLOS ALBERTO CRUZ
PACIÊNCIA
88115835 91ª
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (MONTE
GORDO)
Nº.
Nome
01 VALMIR DE JESUS MORAES

Insc.
Class.
85953869 53

PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA –SEDE
Nº.
Nome
01 JOILSON DA SILVA DOS
SANTOS

Insc.

Class.

85754393

90

PROFESSOR DE CIÊNCIAS- SEDE
Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº
0001764.69.2012.8.05.0039, 050623413.2017.8.05.0039, 0503990-48.2016.8.05.0039,
0506186-54.2017.8.05.0039, 050085936.2014.8.05.0039
e 0505623-60.2017.8.05.0039
resolve:
NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário,
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura
Municipal de Camaçari, os (as) candidatos(as)
aprovados(as) em concurso público, abaixo
relacionados, e que atenderam ao chamamento na forma
do edital acima mencionado.
PROFESSOR NÍVEL IV – ESPANHOL -VILA DE
ABRANTES
Nº.
Nome
01 KARINA ALVES ALEM LLANOS

Insc.
095599

Class.
1º

Insc.
Class.
87633951 21ª

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INF. E ANOS INICIAIS
DO ENS. FUNDAMENTAL -ABRANTES
Nº.
Nome
01 HELTON AUGUSTO ROQUE
LIMA
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Insc.

Class.

88105190

70ª

Insc.
Class.
86247673 43ª

VETERINÁRIO
Nº.
Nome
01 CLARISSA VITÓRIA SILVA
LOPES

Insc.

Class.

89013634

3º

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- SEDE
Nº.
Nome
01 CLICIA BRANDÃO DA CRUZ

Insc.
Class.
79610740
42ª

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ABRANTES
Nº.
Nome
Insc.
Class.
01 FELIPE VIEIRA DE SOUZA
86355939 2º
TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA
Nº.
Nome
01 REJANE MOREIRA VIEIRA
TELES

PROFESSOR DE HISTORIA- MONTE GORDO
Nº.
Nome
01 EBER COSTA DOS SANTOS

Nº.
Nome
01 TAÍS SOARES MACEDO

Insc.

Class.

80763212

21º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI EM 05 DE ABRIL DE 2019
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.08 16:46:27 -03'00'
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RESOLVE

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0140/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da
Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto dos
Servidores Público Municipais, e as informações
constantes do processo administrativo nº. 07783/2018,
no qual comprova o exercício de Função Gratificada, por
mais de 10 (dez) anos;

Conceder ao (a) servidor (a) ELIANA FRANCISCA DO
NASCIMENTO, matricula 9514, ocupante do cargo de
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria
da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo
01/09/2009 a 31/08/2014, a partir de 01 de Abril de 2019,
tornando o período de 04/10/2007 a 03/10/2012 portaria
nº 199/2014 de 10 de Julho de 2014, publicada no DOM
nº 578 de 26 a 01/08/2014, como 01/09/2004 a
31/08/2009, considerando a retroação da data de
admissão para 01/09/2004.
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE
2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

RESOLVE
Conceder Revisão da Estabilidade Econômica ao
servidor(a) MARIA DE FATIMA SÁ GUIRRA, cadastro
nº. 7428, lotada na Secretaria da Saúde - SESAU, a título
de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica
correspondente à Diferença entre os valores do cargo de
Diretor de Departamento, símbolo 5-CC-I e o de
Enfermeiro, à sua remuneração, a partir da exoneração
do cargo, em 17 de dezembro de 2018
NETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE
2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA

SERVIDOR (A)

CAD.

LOTAÇÃO

PERÍODO(S)
AQUISITIVO(S)

GOZO

N º.
3411/2019

MARIA JOSÉ
CORREIA DA
SILVA
ANAMARIA
PRATES DE
SOUSA FREITAS

1859

SESAU

02/06/2010 a
01/06/2015

7300

SESAU

17/05/2005
a16/05/2010 e
17/05/2010 a
16/05/2015

A partir de
01 de abril
de 2019
A partir de
08 de abril
de 2019

N°
03334/2019

REGINALDO
MARTINS DE
SOUZA

8361

SEJUV

01/10/2010 a
30/09/2015

A partir de
01 de abril
de 2019

N°03424/2019

CLAUDIA
VITORIANO
PORTELA

7403

SESAU

01/11/1991 a
05/11/1996

A partir de
09 de abril
de 2019

N°
03215/2019

Dispõe sobre a concessão de benefício de
Licença-Prêmio a Servidor Municipal.
A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 3854/2018
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

SESAU

PORTARIA Nº 03382/2019
DE 18 DE MARÇO DE 2019

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº. 005/2019
DE 28 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.08 16:46:58 -03'00'
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atribuições que lhes são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município,
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VI - LIVRO E LITERATURA;
VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO;

RESOLVE:
VIII - PRODUTORES CULTURAIS;
Art. 1º – Designar o servidor Edmar de Melo Sobrinho,
matrícula 61857, Coordenador, lotado nesta Secretaria,
para desempenhar a função fiscal do contrato nº
123/2018, firmado com a empresa COMERCIAL DE
PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de
assinatura, revogada as disposições em contrário.

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS.
Cada segmento da sociedade civil que disputa
um assento no Conselho Municipal da Cultura de
Camaçari está devidamente definido no anexo I do
presente Edital.
1. DA INSCRIÇÃO DE ELEITORES E CANDIDATOS

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE
2019.

SECULT

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

SECRETARIA DA CULTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019
A Secretaria Municipal da Cultura, através da Comissão
Eleitoral designada pela Portaria nº 22/2019, de 28 de
março de 2019, publicada no DOM de 02 de abril do ano
em curso, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Lei
Municipal nº 1.017 de 16 de Outubro de 2009, que
reorganizou o Conselho Municipal da Cultura, do art. 5º,
§1º da Resolução nº 01 de 25 de maio de 2011, que
dispõe sobre o regimento interno do Conselho Municipal
da Cultura, do Decreto nº 6804 de 30 de novembro de
2017, CONVOCA, para o dia 08 de junho de 2019, das
9 às 17 horas, ASSEMBLEIA para realização de eleição
dos membros, titulares e suplentes, representantes da
sociedade civil, que comporão o Conselho Municipal de
Cultura de Camaçari, triênio 2019/2021, nos seguintes
segmentos:
I - ÁUDIO-VISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS;
II - MÚSICA;
III - TEATRO E CONGÊNERES;
IV - DANÇA E CONGÊNERES;
V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E
IMATERIAL);
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

1.1 - O cadastramento como eleitor e a inscrição de
candidatura para a eleição extraordinária do Conselho
Municipal da Cultura de Camaçari ocorrerão no período
de 8 de abril de 2019 a 8 de maio de 2019.
1.2 - O cadastramento eleitoral e as inscrições de
candidatura se darão na sede da Secretaria Municipal da
Cultura, situada na Cidade do Saber, rua do Telégrafo,
S/N, Bairro do Natal, Camaçari-Bahia e deverão ser
efetivadas pessoalmente, através do preenchimento e
assinatura de formulários apropriados, contidos nos
anexos II e III do presente edital, bem como da
apresentação da documentação exigida para o seu
deferimento.
1.3 - São elegíveis a membros do Conselho Municipal da
Cultura de Camaçari, os candidatos da sociedade civil
nas áreas artístico culturais estabelecidas no preâmbulo
do presente Edital e com atuação comprovada no
município de Camaçari, que atendam aos seguintes
requisitos:
a) ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;
b) ser reconhecido pela comunidade local como
participante, organizador, produtor ou incentivador da
cultura;
c) ter atuação em atividades culturais;
d) não estar vinculado, a qualquer título, à Secretaria
Municipal de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Secretaria de Turismo, Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte e
Juventude, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria
Municipal de Governo, Secretaria de Desenvolvimento
Social, ao Legislativo Municipal, Comitê de Fomento
Industrial de Camaçari – COFIC e à Associação
Comercial e Empresarial de Camaçari – ACEC.
1.4 - Os Candidatos deverão declarar não serem
detentores de Cargo em Comissão no Município ou de
mandato eletivo junto ao Poder Legislativo.
1.5 - As mesmas condições previstas para o alistamento
como candidato servirão para o alistamento como eleitor,
salvo a constante da alínea d do item 1.3. e o item 1.4.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.08 16:47:15 -03'00'
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1.6 -TODOS OS ELEITORES DEVERÃO SE
CADASTRAR E TER SUAS INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS pela Comissão eleitoral, fazendo
prova de estarem ligados à área cultural que pretendem
votar.
1.7 - Será considerado válido o formulário de
cadastramento preenchido correta e completamente,
tendo em anexo a documentação exigida neste
regulamento.
1.8 - Em nenhuma hipótese haverá cadastramento com
pendência de documentação.
1.9 - Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, para fins
desta eleição, cadastramento de eleitores ou inscrições
de candidaturas, após o prazo estipulado neste Edital.
1.10 - As inscrições de eleitores, bem como de
candidaturas, que atendam a todos os requisitos
definidos no regulamento constante do presente Edital,
serão homologadas e as respectivas listas serão
divulgadas pela Comissão Eleitoral, devendo, também,
ser publicadas no Diário Oficial do Município e afixadas
em locais visíveis e de fácil acesso ao público, a partir do
dia 9 de maio de 2019.
1.11 - Cada candidato poderá concorrer a somente uma
das vagas e cada eleitor somente poderá votar em um
candidato do segmento em que se cadastrou.
1.12 - Questionamentos em relação às listas de eleitores
cadastrados e/ou de candidaturas inscritas, bem como
possíveis pedidos de impugnação, deverão ser
protocolados perante a Comissão Eleitoral, localizada
nas dependências da Secretaria da Cultura, no prazo,
IMPRORROGÁVEL, de 05 (CINCO) dias a partir da
divulgação das referidas listas, no mesmo horário
destinado às inscrições, sendo considerados, de
imediato, como intempestivos os questionamentos e/ou
pedidos de impugnação apresentados fora deste prazo.
1.13 - A comissão Eleitoral deverá deliberar e julgar os
questionamentos e pedidos de impugnação de que trata
o item anterior, no prazo, IMPRORROGÁVEL, de 03
(TRÊS) dias imediatamente posteriores ao fim do prazo
para apresentação dos possíveis questionamentos e
impugnações, devendo divulgar o seu resultado no Diário
Oficial do Município e em local de fácil acesso e de
visibilidade ao público.
2. DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES E DOS
CANDIDATOS

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

correspondência de instituição bancária/financeira,
documentos ou correspondência expedida por órgãos
oficias das esferas municipal, estadual ou federal).
2.1.3. Prova de atuação artística ou reconhecimento de
atividade cultural, que pode se dar por qualquer um dos
seguintes documentos emitido nos últimos 3 (três) anos
antes do ato de inscrição: matérias de jornal ou em
internet, atestados emitidos por instituições públicas (à
exceção dos previstos no item 2.1.4) e privadas,
certificados ou declarações de reconhecimento da
atividade cultural assinado por no mínimo 30 pessoas,
certificados ou declarações de reconhecimento da
atividade cultural por Mestres e Doutores em Cultura e
seus segmentos.
2.1.4 Atestados oriundos de equipamentos públicos
ligados à Secretaria Municipal da Cultura de Camaçari
não serão permitidos.
3. DA ELEIÇÃO E DO PROCEDIMENTO ELEITORAL
3.1. Serão eleitos para representação de cada segmento
dois conselheiros, sendo um titular e um suplente.
3.2. A Secretaria da Cultura de Camaçari disponibilizará,
para o cumprimento deste Edital, a necessária
infraestrutura e os recursos, materiais e humanos,
necessários para a organização da eleição, desde o
cadastramento até a apuração dos votos, bem como os
impressos oficiais padronizados das atas, dos envelopes
para lacrar os votos e as cédulas.
3.3. A eleição se dará no dia 8 de junho de 2019, no
período ininterrupto compreendido entre 09 e 17 horas,
na Cidade do Saber, situada na rua do Telégrafo, s/n,
Bairro do Natal, Camaçari-BA.
3.4 - A Mesa Diretora do processo eleitoral serão
compostas por Presidente, um Secretário e um mesário,
designados entre os servidores da Secretaria Municipal
da Cultura, em número suficiente para viabilizar a
realização da eleição, tendo as seguintes atribuições:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições legais
referentes ao processo eleitoral;
II – garantir o sigilo do voto e sua livre manifestação;
III – coibir a interferência de terceiros ao ato de votação;
IV- tomar providências de ordem interna para o bom
andamento do pleito;
V – resolver as questões incidentais;

2.1. No ato de inscrição deverão ser apresentados os
documentos abaixo relacionados:
2.1.1 Cópia e original de documento oficial de
identificação, com fotografia;
2.1.2 Cópia e original de comprovante de residência que
comprove a sua permanência no Município há, no
mínimo, 2 (dois) anos (faturas de água, luz, telefone,
contrato de locação de imóvel com firma reconhecida,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

VII – receber e autuar impugnações, protestos e
reclamações em geral e encaminhá-los à Comissão
Eleitoral;
3.5 - Durante o pleito, também compete à Comissão
Eleitoral:
I – instalar, dirigir e fiscalizar os trabalhos eleitorais;
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.08 16:47:32 -03'00'
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II – Receber as urnas, conferir os votos e os apurar,
depois de encerrado o processo de votação;
III – lavrar a ata de eleição, indicando claramente, o
resultado com o respectivo número de votos dados a
cada um dos votados, por ordem decrescente, para
Conselheiro, e lançando, a seguir as ocorrências ou
esclarecimentos que entender dignos de registro;
IV – conferir a ata de eleição, assiná-la juntamente com
os demais eleitores credenciados, convocados no
momento da eleição, e efetuar a sua leitura integral e
pública;
V – concluir e encerrar os trabalhos, entregando de
imediato, à Secretaria Municipal da Cultura de Camaçari,
mediante protocolo, todo o material utilizado e produzido
no decurso do processo eleitoral;
3.6 - A cédula de votação conterá espaço com o nome
civil/nome artístico do candidato ao cargo de conselheiro,
cabendo ao eleitor assinalar livre e corretamente o
candidato de sua preferência, no segmento em que se
cadastrou para votar;
3.7 - Os votos, em cada segmento, serão secretos,
assinalados devidamente e devem ser depositados em
urna própria, designada para o mesmo;
3.8 – O voto é secreto e deverá ser exercido
pessoalmente, devendo o eleitor, no momento da
votação, apresentar documento oficial de identificação
com foto, efetivar o seu voto e em seguida assinar a lista
de votação;
3.9 - Será considerado NULO, o voto rasurado, ilegível,
que assinale mais de um candidato para o mesmo
segmento, ou que, por qualquer modo, impeça sua
aferição. Será considerado EM BRANCO, o voto que não
indicar um candidato e ABSTENÇÃO a ausência de
eleitor cadastrado no processo de votação;

alguma irregularidade no procedimento de votação,
fundamentados e apresentados por eleitores e
candidatos na Secretaria da Cultura, Cidade do Saber,
Rua do Telégrafo, S/N, bairro do Natal, Camaçari-BA, no
prazo máximo e improrrogável de até 05 (cinco) dias
após a divulgação do resultado da eleição;
3.14 - No caso de fornecimento, pelo Conselheiro Titular
eleito, de informação falsa ou na hipótese de ocorrência
de impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo
destituído, assumindo em seu lugar o respectivo
Suplente. Nesta situação, o terceiro candidato
classificado na votação assumirá a respectiva suplência
e assim sucessivamente, quando da constatação do
mesmo fato (impedimento absoluto ou temporário, ou
informação falsa de suplentes);
3.15 - Caso inexistam candidatos suficientes para
viabilizar o preenchimento das 2 (duas) vagas no
Conselho (titular e suplente) a que determinado
segmento tenha direito, será mantida a vacância da
função (titular e/ou suplente) e realizado novo processo
de eleição para o suprimento da vaga;
3.16 - No processo previsto no item anterior serão
considerados cadastrados os eleitores habilitados para o
pleito original e para o referido segmento, não se abrindo
novo prazo para cadastramento de novos eleitores.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
4.1. Os casos omissos relativos a todo processo eleitoral
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
4.2. Todos os recursos serão julgados pela Comissão
Eleitoral.
4.3 - A tentativa de fraude ao processo eleitoral poderá
configurar crime contra a Administração Pública e será
comunicada imediatamente à autoridade policial
competente, assim como ao Ministério Público para a
promoção da ação penal cabível.

3.10 - A apuração dar-se-á nas dependências da Cidade
do Saber, mesmo local onde se realizará o pleito, logo
depois de encerrada a votação de todos os eleitores
cadastrados, dentro do período definido no item 3.3 do
presente Edital.

Camaçari, 08 de abril de 2019
Márcia Normando Tude
Secretária da Cultura

I – O período de votação estipulado no item 3.3 pode ser
ultrapassado no caso de ainda existirem eleitores na fila,
à espera de votar.

ANEXO I
DEFINIÇÕES

3.11 - Será declarado eleito o candidato que obtiver a
maioria simples dos votos válidos em seu segmento.
3.12 - Em caso de empate será declarado eleito o
candidato com maior tempo de atuação no respectivo
segmento ou na área cultural, no município de Camaçari,
conforme se ateste nos documentos entregues no
momento da inscrição do candidato. Persistindo o
empate, será considerado eleito o candidato com a idade
mais elevada.

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS CULTURAIS PARA
COMPOSIÇÃO DAS VAGAS NO CONSELHO DE
CULTURA
I - AUDIOVISUAL, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS:
Audiovisual: linguagens artísticas que registrem sons e
imagens, através da produção de filmes
cinematográficos ou videográficos, obedecendo a um
roteiro determinado.

3.13 - Os recursos contra o resultado deverão apontar
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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A radiodifusão é uma emissão comercial, que ocorre
apenas por transmissão de sinais, sem sua transcepção.
Ex. Emissoras de Rádio.

Novas mídias é um termo amplo que normalmente se
refere a soma de novas tecnologias e métodos de
comunicação para se diferenciar dos canais de
comunicação tradicionais como TV, radiodifusão,
imprensa, etc. As principais novas mídias no momento
são internet e celular.
II – MÚSICA: linguagem artística que expressa
harmonia, ritmo e melodia em diferentes modalidades
e gêneros.
III - TEATRO E CONGÊNERES: é uma forma de arte
em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma
história ou atividades para o público em um
determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou
de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o
espetáculo tem como objetivo apresentar uma
situação e despertar sentimentos no público.
IV - DANÇA E CONGÊNERES: caracteriza-se pelo
uso do corpo seguindo movimentos previamente
estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança
livre).
V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E
IMATERIAL): preservação de bens de relevância
histórica, artística, arquitetônica, paisagística,
arqueológica, etnográfica e etnológica; conjunto de
manifestações folguedos populares e congêneres,
materiais e simbólicas, transmitida de geração a
geração, traduzindo conhecimento, usos e costumes.

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS:
Sociedade civil se refere à totalidade das
organizações e instituições cívicas voluntárias que
formam a base de uma sociedade em funcionamento,
por oposição às estruturas apoiadas pela força de um
Estado (independentemente de seu sistema político).
Movimento social é uma expressão técnica usada
para denominar movimentos feitos pela sociedade. A
categoria é ampla e pode congregar, dependendo dos
critérios de análise empregados, organizações
voltadas para a promoção de interesses morais, éticos
e legais.
ANEXO II
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CAMAÇARI – 2019 / 2021

NOME COMPLETO:
NOME ARTÍSTICO
(OPCIONAL):
SEGMENTO QUE
CONCORRERÁ:
Nº DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO:

ÓRGÃO
EXPEDIDOR:

TIPO DO DOCUMENTO:

DATA DE
EXPEDIÇÃO:

ENDEREÇO:
CEP:

EMAIL:
TELEFONE 1:

Caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações de
acesso público destinado à promoção da leitura e
difusão do conhecimento. Fazem parte deste
segmento: Escritores, poetas, educadores de nível
médio, graduados e/ou especialistas na área do
referido segmento, bibliotecários, mediadores de
leitura, organizações da sociedade de fomento à
leitura, bibliotecas comunitárias e pontos de leitura.
VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO:

MUNICÍPIO

mostras e eventos. O trabalho vai desde o
desenvolvimento, planejamento e a execução,
cuidando de todas as etapas do processo, da
captação de recursos à realização final. Pode
trabalhar tanto com artistas quanto em organizações e
empresas voltadas para a área cultural.

BAIRRO:

VI - LIVRO E LITERATURA:

Diário Oficial do

TELEFONE 2:
BREVE CURRÍCULO

Requeiro minha inscrição como representante da Sociedade Civil no segmento acima informado, na condição de candidato a
uma cadeira de Conselheiro, no Conselho Municipal de Cultura, assumindo a responsabilidade, inclusive criminal, pela
veracidade das informações por mim prestadas e documentos apresentados.
Camaçari, Bahia _______de _______________ de ____________

_______________________________________________________________

Artes Visuais: linguagem artística que compreenda
artes plásticas, gráficas, fotografia e congêneres;
Artesanato: arte de confeccionar peças e objetos
manufaturados, não seriados e em pequena escala,
sem auxílio de máquinas sofisticadas de produção.

Assinatura Candidato

ANEXO III
VIII - PRODUTORES CULTURAIS: o produtor cultural
é designado para a criação e organização de projetos
e produtos artísticos e culturais, tais como espetáculos
de teatro, música e dança. Ele também atua em
produções cinematográficas e televisivas, festivais,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ELEITOR
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CAMAÇARI – 2019 / 2021
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.08 16:48:04 -03'00'
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NOME COMPLETO:
NOME ARTÍSTICO
(OPCIONAL):

(
(
(
(
(
(
(
(
(

SEGMENTO QUE IRÁ
VOTAR:

) ÁUDIO-VISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS;
) MÚSICA;
) TEATRO E CONGÊNERES;
) DANÇA E CONGÊNERES;
) PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL);
) LIVRO E LITERATURA;
) ARTES VISUAIS E ARTESANATO;
) PRODUTORES CULTURAIS;
) SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS

Nº DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO:

ÓRGÃO
EXPEDIDOR:

TIPO DO DOCUMENTO:

DATA DE
EXPEDIÇÃO:

Segunda-feira
08 de Abril de 2019 - Ano XVI
Nº 1144 - Pagina. 07 de 08

RESOLVE: Art. 1º - Designar os servidores relacionados
abaixo, para atuar como Membros Titular e Suplente da
Comissão Especial de fiscalização do CONTRATO
n°001/2019 – TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA da LIMPEC –
Limpeza Pública de Camaçari, por intermédio dos seguintes
executores: JOÃO LEONARDO CONDE V. LAFENE,
matrícula Nº 7372-2 - Titular e ANDRÉ LUIS RODRIGUES
DOS SANTOS, matricula N° 7582-2 - Suplente. Art. 2º - Esta
portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário. Camaçari, Bahia 01 de
março de 2019. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO DIRETOR PRESIDENTE.

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CEP:

EMAIL:
TELEFONE 1:

TELEFONE 2:

PORTARIA Nº 030/2019
DE 01 DE MARÇO DE 2019

Requeiro meu cadastramento na condição de eleitor, em virtude da comprovação da minha atuação no segmento cultural
assinalado acima, assumindo a responsabilidade, inclusive criminal, pela veracidade das informações por mim prestadas e
documentos apresentados.
Camaçari, Bahia _______de _______________ de ____________

_______________________________________________________________
Assinatura Eleitor

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

LIMPEC

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
Nº. 261/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D O : E M P R E S A P J
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. DO
OBJETO: Rescindir unilateralmente o contrato nº.
261/2016; DA RESCISÃO UNILATERAL: Por força do
presente termo de rescisão o Contratante da por
rescindido unilateralmente o contrato acima referido a
partir de 27 de março de 2019 em razão de
descumprimento contratual por parte da contratada e do
interesse público não justificar a continuidade do referido
pacto, o que se faz com amparo na Cláusula Décima
Quarta do contrato em questão. DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 27/03/2019. Antônio Elinaldo Araujo da
Silva. Municipio.

LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

PORTARIA Nº 029/2019
DE 01 DE MARÇO DE 2019
O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 67 da Lei n°
8.666 de 21 de junho de 1993, que determina o
acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos,
por representante da Administração especialmente designado,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 67 da Lei n°
8.666 de 21 de junho de 1993, que determina o
acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos,
por representante da Administração especialmente designado,
RESOLVE: Art. 1º - Designar os servidores relacionados
abaixo, para atuar como Membros Titular e Suplente da
Comissão Especial de fiscalização do CONTRATO N°
002/2019 – ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI da
LIMPEC – Limpeza Pública de Camaçari, por intermédio dos
seguintes executores: EDVAL DA SILVA BARBOSA,
matricula n°7613-3 - Titular e ANDRÉ LUIS RODRIGUES DOS
SANTOS, matricula N° 7582-2 - Suplente. Art. 2º - Esta
portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário. Camaçari, Bahia 01 de
março de 2019. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO DIRETOR PRESIDENTE

EXTRATOS DE CONTRATO DA LIMPEC
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2017 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO
DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS -PGRH;
CONTRATADA: CETREL S.A. OBJETO: Ratificar o valor
anual da LIMPEC no PGRH, nos termos da Cláusula Quarta do
Contrato Base, consoante Artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei
nº 8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 97.686,70 (Noventa e sete
mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos. As
despesas com a contratação correrão por conta de
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa: 33.90.39;
Fonte de Recurso: 0100.000 e 0250.098. Assinatura:
12/03/2019. ARMANDO BRIGTH MANSUR FILHO DIRETOR PRESIDENTE.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 001/2019. TERMO DE
DISPENSA Nº. 002/2019. OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de remanufatura de
toner com troca de cilindro e chip, bem como aquisição de
cartuchos para impressoras laser das diversas máquinas que
integram o patrimônio da LIMPEC. CONTRATADA: TECH
SOLUÇÕES EM TI LTDA. R$ 29.494,00 (vinte e nove mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais). Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa:
33.90.39.99 e 33.90.30.01; Fonte de Recurso: 0100.000 e/ou
0250.000. VIGÊNCIA: 01/03/2019 à 31/12/2019.
ASSINATURA: 01/03/2019 - ARMANDO BRIGTH MANSUR
FILHO –DIRETOR - PRESIDENTE
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.08 16:48:28 -03'00'
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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