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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO N º 7066/2019
DE 08 DE ABRIL DE 2019
Nomeia os Membros da Junta de
Julgamento da SEDUR e revoga o Decreto
n° 6.918, de 15 de agosto de 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com lastro
no disposto no art. 171, §1 da Lei nº 866/2008 – Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano, DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Junta de
Julgamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, os seguintes membros:
I - HEVERTON ANDRADE FERREIRA, presidente,
(matrícula 829640), e AGDA SILVA COSTA (matrícula
7925), suplente;
II - VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, titular (matrícula
829873), e MARESSA DE LACERDA VIEIRA (matrícula
63240);
III – RAFAEL COUTO RIBEIRO, titular (matrícula 63514),
e BRUNO HELÁSIO AMORIM DE OLIVEIRA, suplente
(matrícula 62774);
IV - JULIANANEVES DOS SANTOS (matrícula 61587), e
EDUARDO DA SILVA BARRETO, suplente (matrícula
4026);
V – EDEMIR JACINTO DOS SANTOS, titular (matrícula
60902), e FABIANO DE JESUS SANTOS, suplente
(matrícula 63486);
VI - MILAI RODRIGUES ALVES CORDEIRO, titular
(matrícula 63100), e RENATA VIANA ROCHA, suplente
(matrícula 61911);
Art. 2º Fica nomeado o servidor efetivo CARLOS
EDUARDO SIMOES DE SOUSA (matrícula 63273) para
a função de Secretário da Junta, auxiliando no Serviço de
Administração.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando o Decreto n° 6.918, de 15 de
agosto de 2018.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 08 DE ABRIL DE 2019.
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 7054/2019
DE 18 DE MARÇO DE 2019
Autoriza o titular da Secretaria Municipal da
Administração - SECAD a proceder a abertura de
processo seletivo simplificado para seleção de
candidatos para preenchimento de funções temporárias
de Médicos (especialidades) e Profissionais de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, visando à
contratação temporária de excepcional interesse público
de profissionais para desempenhar atividades no âmbito
da Secretaria Municipal da Saúde – SESAU/Atenção
Primária à Saúde – APS, na Estratégia de Saúde da
Família,
DECRETA
Art. 1º Fica o titular da Secretaria Municipal de
Administração autorizado a promover os atos
necessários para a seleção de candidatos, através de
processo seletivo simplificado, para o preenchimento
temporário de vagas para funções de Enfermeiro,
Farmacêutico, Nutricionista, Odontólogo, Terapeuta
Ocupacional e Médico (especialidades) que serão
desempenhados na Secretaria Municipal de Saúde –
SESAU.
Art. 2º Todos os dados e informações necessárias a
realização do referido processo, deverão ser fornecidas à
Secretaria da Administração, de acordo com os prazos e
condições requeridas, atendidas as exigências
estabelecidas no art. 9º da Lei n.º 683/2005, alterada pela
Lei n.º 783, de 04/05/07 e pela Lei n.º 981, de 13/05/09.
Parágrafo único. Para todos os fins do presente Decreto,
são correspondentes entre si as siglas e as definições por
extenso abaixo indicadas:
I. PSS – Processo Seletivo Simplificado
II. CCPSS – Comissão Coordenadora do Processo
Seletivo Simplificado
III. SECAD – Secretaria Municipal de Administração
IV. SESAU – Secretaria Municipal de Saúde
V. DOM – Diário Oficial do Município
Art. 3º Fica constituída a Comissão Coordenadora do
Processo Seletivo Simplificado – CCPSS para
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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contratação de pessoal, para as funções por tempo
determinado em Regime Especial de Direito
Administrativo – REDA, com a seguinte composição:
I – Nara Anicacio Calazans, matrícula nº 828717,
representante da Secad, que a presidirá;
II – Elizana Mota Lima Simões, matrícula nº 830363,
representante da Secad;
III – Vilsinara
Moreno de Souza Soares, matrícula nº
61263, representante da Secad;
IV – Luciana Maria de Santana Benicio, matrícula nº
60667, representante da Sesau; e
V – Jessica Angela Alves Leandro, matrícula nº 61368,
representante da Sesau.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 13 DE MARÇO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

Art. 6º Fica estabelecido o prazo máximo de 60
(sessenta) dias da data da publicação deste ato para o
cumprimento da presente determinação.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

SECAD

I – Luiz Evandro Vargas Duplat, matrícula nº 829464;
II – Fabiola Neres Alves da Mota, matrícula nº 61642;
III – Vanessa Pereira Doria, matrícula nº 61359;
IV – Ana Bárbara Gifone de Carvalho, matrícula nº 61615;
V – Genivaldo Pereira dos Reis, matrícula nº 61219;
VI – Ticiane Mota Sampaio Ferreira, matrícula nº 62549;
VII – Maisa Gomes Fernandes Souza, matrícula nº
63755;

MUNICÍPIO

Prorrogar a Licença sem vencimentos concedida
através do decreto de 14 de fevereiro de 2017, a pedido
da servidora ELIENE SANTOS OLIVEIRA, cadastro n.°
61452, ocupante do cargo Assistente Administrativo,
lotada na Secretaria de Saúde- SESAU, pelo período de
24 (vinte e quatro) meses, com data a partir de 01 de
março de 2019.

Art. 4º Os membros da CCPSS de que trata esta norma
exercerão suas atividades com estrita observância do
quanto estabelecido na Lei nº 683/2005 e alterações
posteriores.
Art. 5º Fica constituída a Comissão de Avaliação de
Títulos do Processo Seletivo Simplificado para
contratação de pessoal, por tempo determinado em
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, com
a seguinte composição:

Diário Oficial do

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 19/2019
DE 20 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre concessão de benefícios de
Licença sem Vencimentos a Servidor
Municipal

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 27 DE MARÇO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006,
que delega competência ao Secretário da Administração,
com fulcro no art. 117 e seguintes da Lei Municipal n°
407/98, e das informações constantes no processo
administrativo nº. 8339/2018.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre concessão de benefícios de
Licença sem Vencimentos a Servidor
Municipal
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo
Administrativo nº. 00006.11.15.968.2019.

RESOLVE
Conceder a servidora ANA PAULA BRITO MARTINS DA
SILVA, cadastro n.º 60777, ocupante do cargo de
Assistente Administrativo, lotada na Controladoria Geral
do Município, Licença sem Vencimentos pelo período de
24 (vinte e quatro) meses, retroativa 06 de março de
2019.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO,
EM 20 DE MARÇO DE 2019.

RESOLVE
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para
o mês de MARÇO de 2019, correspondente às fontes de
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A meta do referido mês fica definida em R$ 14.868.082
(Quatorze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil e
oitenta e dois reais). O montante fixado decorre da
aplicação dos parâmetros abaixo descritos:

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA

SERVIDOR (A)

N°03273/2019

N°
03280/2019

N°
03322/2019

N°
03201/2019

N°
03366/2019

SEFAZ

N°
03437/2019

CAD.

LOTAÇÃO

PERÍODO(S)
AQUISITIVO(S)

GOZO

8465

SEJUV

04/10/2000 a
03/10/2005 e
04/10/2010 a
03/10/2015

A partir
de 01 de
abril de
2019

JOENILDA
VIANA SOUSA
CORDEIRO DE
ARAUJO

9824

SESAU

11/12/2013 a
10/12/2018

A partir
de 22 de
abril de
2019

MARIVALDA DA
CRUZ SILVA

9811

SESAU

11/12/2008 a
10/12/2013

A partir
de 22 de
abril de
2019

ADRIEL SOUZA
VILAS BOAS
SOARES

62970

SESAU

11/04/2013 a
10/04/2018

A partir
de 15 de
abril de
2019

VANIA CRISTINA
LIMA ALVES

61693

SESAU

01/09/2010 a
01/10/2015

A partir
de 22 de
abril de
2019

JAILSON
PEREIRA
BACELAR

ELAINE SANTOS
DE
ALBURQUEQUE

62821

SESAU

21/06/2012 a
20/06/2017
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A partir
de 15 de
abril de
2019

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade
econômica, serão atualizados utilizando-se o PIB de
0,47% (zero vírgula quarenta e sete por cento)
referente ao último trimestre divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma do §
2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.
2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro
de 2017 a setembro de 2018, no percentual de 4,53%
(quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidente
sobre as receitas tributárias elencadas nos dispositivos
supracitados;
3º - O estudo da conjuntura setorial na composição do
índice de esforço fazendário levou à definição do
percentual de 1% (um por cento).
Consideram-se ainda eventuais desvios na arrecadação
na ordem de 22,89% (vinte e dois vírgula oitenta e nove
por cento) referentes a receitas oriundas de pagamento
de Notificação de Auto de Infração de IPTU ocorridos no
mesmo período de 2018.
Gabinete do Secretário, em 11 de Março de 2019.
_______________________________
Joaquim José Bahia Menezes
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda
________________________________
Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro 3990
Coordenador de Arrecadação Fiscal

SECRETARIA DA FAZENDA

RESOLUÇÃO Nº 03/2019
DE 11 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas
atribuições e observando as disposições estabelecidas
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de
setembro de 2014,
RESOLVE

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

_______________________________
Marcos Antônio Alves Sobral
Cadastro 2473
Representante do Grupo Fisco
_______________________________
Sócrates Bento Souza Simões Filho
Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal
_______________________________
Leonel Cardial Jacomini
Cadastro 63248
Técnico Fazendário
_______________________________
Ricardo Freitas Teixeira
Cadastro 62908
Técnico de Atividades Tributárias
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.12 16:24:20 -03'00'
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MUNICÍPIO

permanecendo válidas e inalteradas as não
expressamente modificadas por este Instrumento.
Camaçari, 14 de março de 2019.
____________________________________________
JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 DO
CONTRATO N°0097/2018 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO NO DISTRITO DE MONTE GORDO,
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
E A
EMPRESA SANJUAN ENGENHARIA LTDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro –
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante
denominada CONTRATANTE,
Considerando a previsão contratual e do instrumento
convocatório de que a atualização dos preços se dará
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;
Considerando que decorreu o prazo previsto para
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão
contratual, bem como solicitação emanada por parte da
empresa prestadora dos serviços;
RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0097/2018,
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente
e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no
instrumento convocatório e contrato, em 15,00% (quinze
por cento), conforme variação do índice INCC previsto
em contrato.

SALDO DO
CONTRATO
R$5.501.108,74

ÍNDICE DE
REAJUSTE
15,00%

VALOR DO
REAJUSTE
APROXIMADO
R$825.166,31

SALDO
ACRESCIDO
DO REAJUSTE

VALOR FINAL
DO CONTRATO

R$6.326.275,05

R$13.573.470,64

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições
anteriormente acordadas do Contrato n° 0097/2018,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

SECULT

SEINFRA

_______________________________
Alberto Magalhães Santos
Cadastro 63585
Assistente de Atividades Tributárias

Diário Oficial do

SECRETARIA DA CULTURA

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019
CONCURSO CULTURAL
A VOZ DE CAMAÇARI
Processo Nº 00398.11.07.611.2019
A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC torna público
para o conhecimento dos interessados a abertura das
inscrições para a 1ª Edição do Concurso Cultural A Voz
de Camaçari – Música Popular Brasileira,que premiará
o(a) melhor cantor(a) do município, a fim de revelar
talentos, estimulando a produção e a fruição cultural,
musical e artística de qualidade, bem como a formação
de platéia. O Edital acompanhado dos seus anexos
poderá ser obtido no portal da Prefeitura Municipal de
Camaçari (www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/) e
no Mapa Cultural de Camaçari (camacari.ba.mapas.
cultura.gov.br). Em caso de dúvidas ou informações
complementares, os candidatos poderão se comunicar
através do e-mail contatoceasc@gmail.com ou através
do telefone 3644-9824.
A presente seleção será regida lei municipal nº 1126 de
14 de dezembro de 2010, a lei federal nº. 8666 de 21 de
junho de 1993, a Lei Complementar 101 de 4 de maio de
2000,a lei municipal nº 803 de 11 de julho de 2007 e em
conformidade com as condições e exigências
estabelecidas neste edital.
1. DO OBJETO
1.1. Realização da 1° edição Concurso Cultural A VOZ
DE CAMAÇARI, que premiará o(a) melhor cantor(a) de
Camaçari.
2. DO PRÊMIO
2.1. Será premiado o(a) melhor cantor(a) de Camaçari,
pessoa física, maior de 18 anos, residente do Município
de Camaçari, amador ou profissional.
2.2. O premiado receberá o valor bruto de R$30.000,00
(trinta mil reais), do qual será descontado todos os
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.12 16:24:34 -03'00'
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tributos pertinentes, de acordo com as alíquotas
previstas na legislação vigente à época do pagamento.
3. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital,em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento;
3.2. A Secretaria de Cultura de Camaçari terá plenos
direitos pelo uso de imagens oriundas do edital, podendo
ser utilizadas gratuitamente em peças institucionais.
3.3. Documentos necessários para inscrição
(acompanhados dos originais):
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, datada e
assinada (ANEXO II);
b) Cópia do RG e CPF Do Candidato;
c) Comprovante de residência no município de Camaçari
atualizado (últimos 2 meses). Caso o Comprovante não
seja em nome do proponente anexar declaração de
comprovação de residência (ANEXO III)
d) Cópia do espelho do cartão do banco com o número da
conta em que será depositado o prêmio;
e) Comprovante de inscrição no PIS/PASEB/NIS ou NIT;
f) Comprovante de situação cadastral no CPF;
g) Certidão negativa de débitos municipais (mobiliários e
imobiliários);
h) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da união;
3.4. As inscrições serão realizadas presencialmente no
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura,
localizado na Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n;
centro, Camaçari-BA, a partir dia 15/04/2019 (das 09h às
12h e de 13h às 17h) e terão sua conclusão no dia
30/05/2019 (das 09h às 12h).
3.5. Os documentos solicitados no item 3.3 deste edital
deverão ser entregues em envelope (apenas um
envelope por candidato) endereçado a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Núcleo de Orientação Cultural da
Secretaria de Cultura - Cidade do Saber, à Rua do
Telégrafo, s/n; Centro, Camaçari-ba
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019 – CEASC

3.6. Após a entrega dos documentos, o candidato
receberá seu comprovante de inscrição.
3.7. Serão de responsabilidade dos inscritos todas as
despesas decorrentes de sua participação neste Edital.
3.8. O edital e seus anexos estarão disponíveis no no
Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais”
(www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/) e no Mapa
Cultural de Camaçari (camacari.ba.mapas.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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cultura.gov.br)
3.9. Em caso de dúvidas ou informações
complementares, os candidatos poderão de comunicar
através do e-mail contatoceasc@gmail.com.br ou
através do telefone 3644-9824.
4. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E
SELEÇÃO
4.1. O processo de seleção será feito em três etapas, a
saber:
a) Etapa 1: Habilitação Documental
b) Etapa 2: Pré-Seleção/Audição
c) Etapa 3: Seleção/Concurso
4.2. Para efeito de atribuição de notas que serão emitidas
pela Comissão de Pré-seleção e Audição, bem como
para o embasamento para as decisões dos Jurados,
consideramos os conceitos conforme seguem:
a) Adequação Geral: Avalia-se o conjunto dos critérios
apresentados e se o equilíbrio entre eles resulta em uma
apresentação harmônica.
b) Afinação: Avaliação da adequação da execução
melódica do canto à tonalidade e harmonia da canção;
c) Carisma e presença de palco: Avalia a consciência
corporal, noção espacial, foco, concentração, presença
cênica, capacidade de causar empatia;
d) Interpretação e técnica vocal: Avalia a expressão
compatível com a letra e arranjo da canção, bem como o
desempenho criativo do candidato a participante no
entoar o padrão melódico da música e a utilização de
técnicas e elementos vocais para viabilizar a
interpretação;
e) Repertório: Adequação da escolha da canção ao
timbre, tessitura e extensão da voz do participante
f) Ritmo: Avaliação da adequação da execução rítmica
do canto em relação ao tempo e ao compasso da canção;
4.3. Etapa de Habilitação documental
4.3.1. A etapa de habilitação documental será
realizada pela CEASC e consiste na verificação do
cumprimento das regras gerais deste edital:
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de
inscrição e anexos com informações válidas;
b) Envio de toda documentação obrigatória exigida,
listada no item 3.3 deste edital;
4.3.2. Caso a documentação esteja em desacordo com
as exigências deste edital, o candidato será
desclassificado e não será avaliado nas etapas
seguintes.
4.3.3. A análise dos documentos será em sessão
interna, cuja ata será divulgada no portal da Prefeitura de
Camaçari, na aba “editais” (www.camacari.ba.gov.
br/arquivos/editais) e no Mapa Cultural de Camaçari
(camacari.ba.mapas.cultura.gov.br);
4.3.4. Havendo recursos, os mesmos serão analisados
pela CEASC, a quem caberá a decisão por seu
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.12 16:24:55 -03'00'
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deferimento ou indeferimento;
4.3.5. Após a análise e publicação do resultado dos
eventuais recursos, será publicada no Diário Oficial do
Município e no Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba
“Editais” aba “editais” (www.camacari.ba.gov.
br/arquivos/editais) e no Mapa Cultural de Camaçari
(camacari.ba.mapas.cultura.gov.br) a lista com o
resultado final da habilitação documental e a convocação
para a etapa de Pré-seleção e audição.
4.4. Etapa de pré-seleção e audição
4.4.1. A etapa de pré-seleção e audição será realizada
por uma Comissão de Pré-seleção e Audição, instituída
através de portaria devidamente publicada no Diário
Oficial do Município, que avaliará os candidatos a
participantes do concurso, de acordo com os critérios
estabelecidos neste termo, em audição que acontecerá
no Teatro da Cidade do Saber, conforme cronograma
estabelecido no anexo VI;
4.4.2. Quando da convocação dos candidatos
aprovados documentalmente para a etapa de Préseleção e audição, através de publicação do Diário
Oficial do Município, a CEASC informará a data e o local
das audições.
2.4.3. Na etapa de Pré-seleção e audição, o candidato
apresentará uma canção de sua livre escolha, sem o
acompanhamento de instrumentos;
4.4.4. A ordem das apresentações dos candidatos será
estabelecida por ordem de chegada
4.4.5. Para efeito do que estipula o item 4.4.4, cada
candidato, ao comparecer ao local das audições, deverá
se dirigir à mesa organizadora munido de seu
comprovante de inscrição e documento de identidade
para solicitar sua senha.
4.4.6. O candidato que não comparecer no momento
de sua chamada para a audição estará imediatamente
desclassificado.
4.4.7. Para fins de avaliação da Comissão de PréSeleção e Audição, o candidato terá o tempo máximo de
2 (dois) minutos para cantar uma música de sua livre
escolha, sem acompanhamento de instrumentos.
4.4.8. A Comissão de pré-seleção e audição será
composta por:
a) 1 (um) produtor musical convidado;
b) 2 (dois) servidores da SECULT;
4.4.9. A Comissão de Pré-Seleção e audição analisará
os candidatos a este concurso de acordo com os
seguintes critérios:
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4.4.10. Os 30 (trinta) candidatos que obtiverem maior
pontuação na soma das notas atribuídas aos critérios de
avaliação pelos membros da Comissão, estarão aptos a
participar da Fase de Seleção/Concurso, que será
gravada no Teatro da Cidade do Saber e transmitida pela
TV Camaçari Cultura.
4.4.11. O candidato que não fizer o mínimo de 24 pontos
será imediatamente desclassificado;
4.4.12. Em caso de empate será selecionado o
candidato que obtiver maior pontuação no quesito 1
(adequação geral).
4.4.13. Caso persista o empate será selecionado o
candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de
avaliação sucessivamente dos itens 2 ao 4.
4.4.14. O resultado da pré-seleção e audição será
publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da
Prefeitura de Camaçari, na abas “Editais” aba “editais”
(www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais) e no Mapa
Cultural de Camaçari (camacari.ba.mapas.
cultura.gov.br);
4.5. Etapa de Seleção/Concurso
4.5.1. A etapa de seleção/concurso será transmitida
pela TV Camaçari Cultura, em um programa semanal
homônimo ao concurso A VOZ DE CAMAÇARI.
4.5.2. Na fase de Seleção/Concurso o candidato terá à
disposição uma banda base formada por:
a) Diretor musical
b) Tecladista
c) Baixista
d) Percussionista
e) Guitarrista
f) Baterista
g) 3 (três) backing vocals
4.5.3. Para a fase de Seleção/Concurso a CEASC
divulgará semanalmente, no portal oficial da Prefeitura,
na aba “editais” aba “editais” (www.camacari.ba.
gov.br/arquivos/editais) e no Mapa Cultural de Camaçari
(camacari.ba.mapas.cultura.gov.br), os horários de
ensaios, passagem de som e apresentações;
5.5.4. O concorrente deverá comparecer nas datas e
horários pré-definidos dos ensaios, passagem de som e
apresentações com antecedência mínima de 30 minutos.
Caso o candidato não compareça no momento de sua
chamada em qualquer fase deste concurso, o mesmo
será desclassificado.
4.5.5. Na fase de Shows, caberá ao participante
apresentar em ensaio específico, 3 opções de canções
ao Diretor Musical que, a partir de critérios técnicos de
qualidade, definirá qual canção será executada na
disputa;
4.5.6. O tempo de ensaio, passagem de som e
apresentações será igual para todos os participantes.
4.5.7. A estrutura de sonorização, iluminação e
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camarim será providenciada pela Secretaria de Cultura;
4.5.8. Nesta etapa, em todas as suas fases, os
participantes serão avaliados por 3 (três) jurados,
pessoas de notório saber e artistas renomados,
observando os seguintes critérios:

4.5.9. A etapa de seleção/concurso está subdividida
nas seguintes Fases:
I. Fase de Batalhas
II. Fase de Shows
a) Eliminatória 1
b) Eliminatória 2
c) Eliminatória 3
d) Semifinal
e) Final
Fase de batalhas
4.5.10. Na fase de batalhas serão constituídos por
sorteio 3 (três) grupos de 10 (dez) participantes,
subdivididos em 5 duplas de cantores, totalizando 15
(quinze) duplas que se apresentarão de acordo com o
cronograma em anexo (Anexo IV).
4.5.11. O sorteio será realizado pela CEASC em sessão
aberta, cujo horário e local será divulgado no Mapa
Cultural de Camaçari e no site oficial da prefeitura;
4.5.12. Cada dupla travará uma “batalha musical”,
executando em conjunto 2 (duas) canções com duração
de 2m30s (dois minutos e trinta segundos) cada;
4.5.13. Cada participante terá direito a definir,
juntamente com o Diretor Musical, uma canção que será
executada pela dupla na batalha;
4.5.14. Os jurados escolherão, por votação por maioria
simples, um integrante de cada dupla que participará da
próxima fase do concurso;
4.5.15. Serão selecionados, ao final da fase de batalhas,
15 cantores que participarão da fase de Shows.
Fase de Shows
4.5.16. Na fase de Shows, os participantes
apresentarão, individualmente, uma canção de sua
escolha, que deverá ser executada em, no máximo 90
(noventa) segundos por apresentação.
4.5.17. Esta fase será subdividida em 3 eliminatórias, 1
semifinal e final, a saber:
a) Eliminatória 1
Nesta fase 15 participantes se apresentarão.
Ao final das 15 apresentações, cada jurado eliminará um
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candidato, restando 12 que passarão para a próxima fase
do concurso.
b) Eliminatória 2
Nesta fase 12 (doze) participantes se apresentarão.
Ao final das 12 (doze) apresentações, cada jurado
eliminará um candidato, restando 09 (nove) que
passarão para a próxima fase do concurso.
c) Eliminatória 3
Nesta fase 09 (nove) participantes se apresentarão.
Ao final das 09 (nove) apresentações, cada jurado
eliminará um candidato, restando 06 (seis) que passarão
para a fase semifinal do concurso;
d) Semifinal
Nesta fase 06 (seis) participantes se apresentarão.
Ao final das 06 (seis) apresentações, cada jurado
escolherá um candidato que permanecerá na disputa,
totalizando 03 (três) participantes que passarão para a
fase final do concurso.
e) Final
Nesta fase 03 (três) participantes se apresentarão e os
jurados escolherão através de voto, por maioria simples,
o candidato vencedor do concurso A VOZ DE
CAMAÇARI;
4.5.18. O Resultado do concurso será publicado no
Diário Oficial, de acordo com o cronograma em anexo.
5. DA PREMIAÇÃO
5.1. Após a divulgação do resultado final do concurso no
diário oficial, o vencedor do concurso deverá procurar o
setor financeiro da SECULT, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, para atualização de documentos que
porventura sejam necessários para compor o processo.
5.2. O pagamento do prêmio será efetuado no prazo de,
no mínimo, 30 (trinta dias) após findar o prazo de
apresentação da documentação complementar
5.3. A premiação será feita mediante depósito em conta
corrente ou poupança cujo titular deverá ser o candidato
vencedor
5.4. Sobre o valor do prêmio ocorrerá dedução de
imposto de renda.
6. DOS IMPEDIMENTOS
6.1. Não poderá participar deste concurso, qualquer
cidadão que exerça cargo comissionado nesta
municipalidade, além de servidores do órgão executor da
política cultural do município, na condição de efetivo ou
terceirizado e membros do Conselho de Cultura, sejam
eles titulares ou suplentes, além de cidadãos que
possuam parentesco com servidores da Secretaria de
Cultura do Município de Camaçari.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As imagens e sons captados durante todas as etapas
e fases do concurso serão transmitidas através da TV
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Camaçari Cultura em programa homônimo, para o que
para o que ficam cedidos os direitos de imagem e som
conforme o aceite da ficha de inscrição (Anexo II).
7.2. Não serão admitidas apresentações realizadas com
fogo, água ou objetos que possam danificar o palco,
agredir ou causar riscos à plateia ou ao ambiente.
7.3. O candidato vencedor do concurso se disponibilizará
a gravar gratuitamente 5 (cinco) vídeos institucionais
para a Prefeitura de Camaçari, com duração máxima de 5
(cinco) minutos cada, para os quais ficam cedidos os
direitos de imagem e som pelo candidato vencedor por
um período não inferior a 2 (dois) anos.
7.4. Para efeito do que estabelece o item 7.3 a Secretaria
de Cultura disponibilizará, através da TV Camaçari
Cultura, toda a infraestrutura necessária para a gravação
dos vídeos institucionais com o candidato vencedor.
7.5. É vedada a divulgação de conteúdos homofóbicos,
de discriminação racial, de desqualificação da mulher ou
ainda de apologia ao uso de drogas, bem como a cessão
do espaço de apresentação nas atividades selecionadas
por este Edital para divulgação de conteúdos afins, sob
pena de aplicação de desclassificação e multa conforme
disposto na Lei n° 12.573/2012.
7.6. Considerando o princípio da laicidade do Estado,
baseado nos art. 5°, inciso IV e art. 19°, incisos I e III, da
Constituição Federal, é vedada a utilização de canções
de cunho religioso de caráter proselitista;
7.7. É de responsabilidade dos inscritos a veracidade das
informações prestadas e a autenticidade dos
documentos apresentados, respondendo na esfera cível,
criminal e administrativa caso seja constatada falsidade.
7.8. É assegurado ao participante seu direito à livre
expressão, exceto no destrato público ao evento ou a
qualquer um dos participantes, bem como à comissão
organizadora, às instituições e entidades afins e demais
pessoas envolvidas na organização do concurso cultural,
sob pena de desclassificação.
7.9.
As situações que não estiverem reguladas por
este Edital, bem como pelas demais normas aplicáveis
às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de análise
da CEASC que terá a prerrogativa de solicitar pareceres
da Comissão de Pre-Seleção e Avaliação e dos Jurados,
observada a legislação pertinente.
7.10. Será de responsabilidade da CEASC dirimir
quaisquer dúvidas encaminhadas formalmente,
disponibilizando no site oficial da Prefeitura comunicado
de esclarecimento a todos os interessados;
7.11. Fica eleito o foro de Camaçari para dirimir
questões relativas ao edital com exclusão de qualquer
outro.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO
8.1. Cumprir as regras do edital;
8.2. Acompanhar as publicações e o andamento do
concurso, não podendo alegar o desconhecimento de
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regras, datas e prazos.
8.3.Fornecer, a qualquer tempo, informações e
documentos que sejam necessários para compor o
processo, sob pena de ser classificado caso não
apresente no prazo estipulado;
8.4. O candidato vencedor do concurso se comprometerá
a gravar 05 (cinco) VT's (vídeo tapes – peças
publicitárias) de cunho institucional para a Secretaria de
Cultura, com duração de até 5 (cinco) minutos cada, no
período não inferior a 2 (dois) anos após a premiação.
Camaçari, 15 de Abril de 2019
Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE
CAMAÇARI
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Realização da 1° edição Concurso Cultural A VOZ DE
CAMAÇARI, que premiará o(a) melhor cantor(a) de
Camaçari.
2. JUSTIFICATIVA
O programa de gestão Cultura Todo Dia tem entre seus
objetivos “estimular a fruição cultural e apoiar a cadeia
produtiva das diversas linguagens culturais” através de
ações como a realização de “concursos culturais
envolvendo públicos de todos os distritos”. Com a
implantação da TV Camaçari Cultura torna-se possível
realizar um concurso cultural televisionado com a
finalidade de revelar talentos, estimulando a produção
musical e artística de qualidade, bem como a formação
de platéia.
3. PRAZO DE VIGÊNCIA
45 dias
4. VALOR GLOBAL ESTIMADO
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO
5.1. Será realizado um concurso para escolher o(a)
melhor cantor(a) de Camaçari, com idade mínima de 18
anos, tendo como tema Música Popular Brasileira.
5.2. O concurso será constituído das seguintes etapas:
a) Habilitação documental;
b) Pré-seleção e audição
c) Seleção/Concurso
5.3. As etapas a que se refere o item 5.2. acontecerão de
acordo com o cronograma em anexo e estão detalhadas
no item 7.2.
5.4. Na etapa de Pré-seleção e audição, o candidato se
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apresentará sozinho, cantando à capela.
5.5. Na fase de Seleção/Concurso o candidato terá à
disposição uma banda base formada por:
a) Diretor musical
b) Tecladista
c) Baixista
d) Percussionista
e) Guitarrista
f) Baterista
g) 3 (três) backing vocals
5.6. Para a fase de Seleção/Concurso a CEASC
divulgará semanalmente, no portal oficial da Prefeitura,
n a a b a “ e d i t a i s ” ( w w w . c a m a c a r i . b a . g o v.
br/arquivos/editais/), e no Mapa Cultural de Camaçari
(camacari.ba.mapas.cultura.gov.br), os horários de
ensaios, passagem de som e apresentações;
5.7. O concorrente deverá comparecer nas datas e
horários pré-definidos dos ensaios, passagem de som e
apresentações com antecedência mínima de 30 minutos.
Caso o candidato não compareça no momento de sua
chamada em qualquer fase deste concurso, o mesmo
será desclassificado.
5.8. Na fase de Shows, caberá ao participante
apresentar, em ensaio específico, 3 opções de canções
ao Diretor Musical que, a partir de critérios técnicos de
qualidade, definirá qual canção será executada na
disputa;
5.9. O tempo de ensaio, passagem de som e
apresentações será igual para todos os participantes.
5.10. A estrutura de sonorização, iluminação e camarim
será providenciada pela Secretaria de Cultura;
5.11. Não serão admitidas apresentações realizadas com
fogo, água ou objetos que possam danificar o palco,
agredir ou causar riscos à plateia ou ao ambiente.
5.12. Em qualquer tempo, em todas as fases do presente
concurso cultural, as imagens e áudios produzidos
poderão ser reproduzidos e televisionados pela TV
Camaçari Cultura, para o que ficam cedidos os direitos de
imagem e som conforme o aceite da ficha de inscrição
(Anexo II).
5.14. O candidato vencedor do concurso se
disponibilizará a gravar gratuitamente 5 (cinco) vídeos
institucionais para a Prefeitura de Camaçari, com
duração máxima de 5 (cinco) minutos cada, para os quais
ficam cedidos os direitos de imagem e som pelo
candidato vencedor por um período não inferior a 2 (dois)
anos.
5.15. Para efeito do que estabelece o item 5.14 a
Secretaria de Cultura disponibilizará, através da TV
Camaçari Cultura, toda a infraestrutura necessária para a
gravação dos vídeos institucionais com o candidato
vencedor.
6. DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 1 – detalhamento da premiação
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7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
7.1 Procedimentos de inscrição
7.1.1. As inscrições serão realizadas presencialmente no
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura,
localizado na Cidade do Saber, à rua do Telégrafo, s/n;
centro, Camaçari-BA, a partir dia 15/04/2019 (das 09h às
12h e de 13h às 17h) e terão sua conclusão no dia
30/05/2019 (das 09h às 12h).
7.1.2. Serão de responsabilidade dos inscritos todas as
despesas decorrentes de sua participação neste Edital.
7.1.3. Os interessados em se inscrever para o processo
de seleção dos candidatos a participantes do concurso
cultural A VOZ DE CAMAÇARI devem ser moradores de
Camaçari, maiores de 18 anos e apresentar os seguintes
Documentos, acompanhados dos originais:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, datada e
assinada (ANEXO II);
b) Cópia do RG e CPF Do Candidato;
c) Comprovante de residência no Município de Camaçari
atualizado (últimos 2 meses). Caso o Comprovante não
seja em nome do proponente anexar declaração de
comprovação de residência (Anexo III);
d) Cópia do espelho do cartão do banco com o número da
conta em que será depositado o prêmio;
e) Comprovante de inscrição no PIS/PASEB/NIS ou NIT;
f) Comprovante de situação cadastral no CPF;
g) Certidão negativa de débitos municipais (mobiliários e
imobiliários);
h) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da união.
7.1.4 Não poderá participar deste concurso, qualquer
cidadão que exerça cargo comissionado nesta
municipalidade, além de servidores do órgão executor da
política cultural do município, na condição de efetivo ou
terceirizado e membros do Conselho de Cultura, sejam
eles titulares ou suplentes, além de cidadãos que
possuam parentesco com servidores da Secretaria de
Cultura do Município de Camaçari.
7.1.5. Os documentos solicitados no item 7.1.3 deste
termo deverão ser entregues em envelope (apenas um
envelope por candidato) endereçado a:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria
de Cultura - Cidade do Saber,
à Rua do Telégrafo, s/n; Centro, Camaçari-ba
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019 - CEASC
7.1.6. Após a entrega dos documentos, o candidato
receberá seu comprovante de inscrição.
7.1.7. O edital e seus anexos estarão disponíveis no
Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais”
(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/) e no
Mapa Cultural de Camaçari (http://camacari.ba.
mapas.cultura.gov.br/)
7.1.8. Em caso de dúvidas ou informações
complementares, os candidatos poderão de comunicar
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através do e-mail contatoceasc@gmail.com.br ou
através do telefone 3644-9824.
7.2. Procedimentos e critérios de avaliação e seleção
7.2.1. O processo de seleção será feito em três etapas, a
saber:
a) Etapa 1: Habilitação Documental
b) Etapa 2: Pré-Seleção/Audição
c) Etapa 3: Seleção/Concurso
7.2.2. Para efeito de atribuição de notas que serão
emitidas pela Comissão de Pré-seleção e Audição, bem
como para o embasamento para as decisões dos
Jurados, consideramos os conceitos conforme seguem:
a) Adequação Geral: Avalia-se o conjunto dos critérios
apresentados e se o equilíbrio entre eles resultam uma
apresentação harmônica.
b) Afinação: Avaliação da adequação da execução
melódica do canto à tonalidade e harmonia da canção;
c) Carisma e presença de palco: Avalia a consciência
corporal, noção espacial, foco, concentração, presença
cênica, capacidade de causar empatia;
d) Interpretação e técnica vocal: Avalia a expressão
compatível com a letra e arranjo da canção, bem como o
desempenho criativo do candidato a participante no
entoar o padrão melódico da música e a utilização de
técnicas e elementos vocais para viabilizar a
interpretação;
e) Repertório: Adequação da escolha da canção ao
timbre, tessitura e extensão da voz do participante
f) Ritmo: Avaliação da adequação da execução rítmica
do canto em relação ao tempo e ao compasso da canção;
Etapa de habilitação documental
7.2.3. A etapa de habilitação documental será realizada
pela CEASC e consiste na verificação do cumprimento
das regras gerais deste edital:
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de
inscrição e anexos com informações válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória exigida,
listada no item 7.1.3 deste termo;
7.2.4. Caso a documentação esteja em desacordo com
as exigências deste edital, o candidato será
desclassificado e não será avaliado nas etapas
seguintes.
7.2.5. A análise dos documentos será em sessão interna,
cuja ata será divulgada no portal da Prefeitura de
Camaçari, na aba editais (http://www.camacari.ba.
gov.br/arquivos/editais/) e no Mapa Cultural de
Camaçari (http://camacari.ba.mapas.cultura.gov.br/);
7.2.6. Havendo recursos, os mesmos serão analisados
pela CEASC, a quem caberá a decisão por seu
deferimento ou indeferimento.
7.2.7. Após a análise e publicação do resultado dos
eventuais recursos, será publicada no Diário Oficial do
Município e no Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba
“Editais” (http://www.camacari.ba. gov.br/arquivos
/editais/) a lista com o resultado final da habilitação
documental e a convocação para a etapa de Pré-seleção
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e audição.
Etapa de pré-seleção e audição
7.2.8. A etapa de pré-seleção e audição será realizada
por uma Comissão de Pré-seleção e Audição,
instituída através de portaria devidamente publicada no
Diário Oficial do Município, que avaliará os candidatos a
participantes do concurso, de acordo com os critérios
estabelecidos neste termo, em audição que acontecerá
no Teatro da Cidade do Saber, conforme cronograma
estabelecido no anexo IV.
7.2.9. Para fins de avaliação da Comissão de PréSeleção e Audição, o candidato terá o tempo máximo de
2 (dois) minutos para cantar uma música de sua livre
escolha, sem acompanhamento de instrumentos.
7.2.10. Quando da convocação dos candidatos
aprovados documentalmente para a etapa de Préseleção e audição, através de publicação do Diário
Oficial do Município, a CEASC informará a data e o local
das audições.
7.2.11. A ordem das apresentações dos candidatos será
estabelecida por ordem de chegada
7.2.12. Para efeito do que estipula o item 7.2.11, cada
candidato, ao comparecer ao local das audições, deverá
se dirigir à mesa organizadora munido de seu
comprovante de inscrição e documento de identidade
para solicitar sua senha.
7.2.13. O candidato que não comparecer no momento de
sua chamada para a audição estará imediatamente
desclassificado.
7.2.14. A Comissão de pré-seleção e audição será
composta por:
a) 1 (um) produtor musical convidado;
b) 2 (dois) servidores da SECULT;
7.2.15. A Comissão de Pré-Seleção e audição analisará
os candidatos a este concurso de acordo com os
seguintes critérios:

7.2.16. Os 30 candidatos que obtiverem maior pontuação
na soma das notas atribuídas aos critérios de avaliação
pelos membros da Comissão, estarão aptos a participar
da Fase de Seleção, que será gravada no Teatro da
Cidade do Saber e transmitida pela TV Camaçari Cultura.
7.2.17. O candidato que não fizer o mínimo de 24 pontos
será desclassificado;
7.2.16. Em caso de empate será selecionado o candidato
que obtiver maior pontuação no quesito 1 (adequação
geral).
7.2.18. Caso persista o empate será selecionado o
candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de
avaliação sucessivamente dos itens 2 ao 4.
7.2.19. O resultado da pré-seleção e audição será
publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da
Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais”
(www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais) e no Mapa
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Cultural de Camaçari (camacari.ba.mapas.
cultura.gov.br);
7.2.20. As decisões da Comissão de Avaliação e Seleção
serão soberanas, estando alicerçadas por critérios que
regulamentam seu julgamento.
Etapa de seleção/concurso
7.2.21. A etapa de seleção/concurso será transmitida
pela TV Camaçari Cultura, em um programa semanal
homônimo ao concurso A VOZ DE CAMAÇARI.
7.2.22. Nesta etapa, em todas as suas fases, os
participantes serão avaliados por 3 (três) jurados,
pessoas de notório saber e artistas renomados,
observando os seguintes critérios:

7.2.23. A etapa de seleção/concurso está subdividida nas
seguintes Fases:
I. Fase de Batalhas
II. Fase de Shows
a. Eliminatórias 1
b. Eliminatórias 2
c. Eliminatórias 3
d. Semifinal
e. Final
Fase de batalhas
7.2.24. Na fase de batalhas serão constituídos por sorteio
3 (três) grupos de 10 (dez) participantes, subdivididos em
5 duplas de cantores, totalizando 15 (quinze) duplas que
se apresentarão de acordo com o cronograma em anexo
(Anexo IV);
7.2.25. O sorteio será realizado pela CEASC em sessão
aberta, cujo horário e local será divulgado no Mapa
Cultural de Camaçari e no site oficial da prefeitura;
7.2.26. Cada dupla travará uma “batalha musical”,
executando em conjunto 2 (duas) canções com duração
de 2m30s (dois minutos e trinta segundos) cada;
7.2.27. Cada participante terá direito a definir, juntamente
com o Diretor Musical, uma canção que será executada
pela dupla na batalha;
7.2.28. Os jurados escolherão, por votação por maioria
simples, um integrante de cada dupla que participará da
próxima fase do concurso;
7.2.29. Serão selecionados, ao final da fase de batalhas,
15 cantores que participarão da fase de Shows.
Fase de Shows
7.2.30. Na fase de Shows, os participantes apresentarão,
individualmente, uma canção de sua escolha, que deverá
ser executada em, no máximo 90 (noventa) segundos;
7.2.31. Esta fase será subdividida em 3 eliminatórias, 1
semi-final e final, a saber:
a) Eliminatória 1
Nesta fase 15 participantes se apresentarão.
Ao final das 15 apresentações, cada jurado eliminará um
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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candidato, restando 12 que passarão para a próxima fase
do concurso.
b)Eliminatória 2
Nesta fase 12 (doze) participantes se apresentarão.
Ao final das 12 (doze) apresentações, cada jurado
eliminará um candidato, restando 09 (nove) que
passarão para a próxima fase do concurso.
c) Eliminatória 3
Nesta fase 09 (nove) participantes se apresentarão.
Ao final das 09 (nove) apresentações, cada jurado
eliminará um candidato, restando 06 (seis) que
passarão para a fase semifinal do concurso;
d) Semifinal
Nesta fase 06 (seis) participantes se apresentarão.
Ao final das 06 (seis) apresentações, cada jurado
escolherá um candidato que permanecerá na disputa,
totalizando 03 (três) participantes que passarão para a
fase final do concurso.
e) Final
Nesta fase 03 (três) participantes se apresentarão e os
jurados escolherão através de voto, por maioria simples,
o candidato vencedor do concurso A VOZ DE
CAMAÇARI;
7.2.32. O Resultado do concurso será publicado no
Diário Oficial, de acordo com o cronograma em anexo.
8. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO
8.1. Poderão ser desclassificados a qualquer tempo os
inscritos cujas atividades tenham conteúdos que
desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as
mulheres à situação de constrangimento, sob pena de
aplicação de multa conforme disposto na Lei n°
12.573/2012.
8.2. É vedada a divulgação de conteúdos homofóbicos,
de discriminação racial, de desqualificação da mulher ou
ainda de apologia ao uso de drogas, bem como a cessão
do espaço de apresentação nas atividades selecionadas
por este Edital para divulgação de conteúdos afins, sob
pena de aplicação de multa conforme disposto na Lei n°
12.573/2012.
8.3. Considerando o princípio da laicidade do Estado,
baseado nos art. 5°, inciso IV e art. 19°, incisos I e III, da
Constituição Federal, é vedada a utilização de canções
de cunho religioso de caráter proselitista;
8.4. É de responsabilidade dos inscritos a veracidade das
informações prestadas e a autenticidade dos
documentos apresentados, respondendo na esfera cível,
criminal e administrativa caso seja constatada falsidade.
8.5. É assegurado ao participante seu direito à livre
expressão, exceto no destrato público ao evento ou a
qualquer um dos participantes, bem como à comissão
organizadora, às instituições e entidades afins e demais
pessoas envolvidas na organização do concurso cultural,
sob pena de desclassificação.
8.6. As situações que não estiverem reguladas por este
Edital, bem como pelas demais normas aplicáveis às
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matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de análise da
Comissão Técnica de Avaliação e Seleção e de
deliberação do Presidente da Secretária de Cultura,
observada a legislação pertinente.
8.7.
Será de responsabilidade da CEASC dirimir
quaisquer dúvidas encaminhadas formalmente,
disponibilizando no site oficial da Prefeitura comunicado
de esclarecimento a todos os interessados;
8.8.
Fica eleito o foro de Camaçari para dirimir
questões relativas ao edital com exclusão de qualquer
outro.
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Após a divulgação do resultado final do concurso no
diário oficial, o vencedor do concurso deverá procurar o
setor financeiro da SECULT, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, para atualização de documentos que
porventura sejam necessários para compor o processo.
9.2. O pagamento do prêmio será efetuado no prazo de,
no mínimo, 30 (trinta dias) após findar o prazo de
apresentação da documentação complementar
9.3. A premiação será feita mediante depósito em conta
corrente ou poupança cujo titular deverá ser o candidato
vencedor
9.4. Sobre o valor do prêmio ocorrerá dedução de
imposto de renda.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO
10.1. Cumprir as regras do edital;
10.2. Acompanhar as publicações e o andamento do
concurso, não podendo alegar o desconhecimento de
regras, datas e prazos.
10.3. Fornecer, a qualquer tempo, informações e
documentos que sejam necessários para compor o
processo, sob pena de ser classificado caso não
apresente no prazo estipulado;
10.4. O candidato vencedor do concurso se
comprometerá a gravar 05 (cinco) VT's (vídeo tapes –
peças publicitárias) de cunho institucional para a
Secretaria de Cultura, com duração de até 5 (cinco)
minutos cada, no período não inferior a 2 (dois) anos
após a premiação.
10.4.1. A produção e equipamentos necessários para a
gravação de que trata o item 10.4 serão fornecidos pela
SECULT através da TV Camaçari Cultura.
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2030
Elemento de despesa: 33 90 31 00
Fonte: 0310000
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE
RESIDÊNCIA
Eu,
____________________________________________
(NOME DO PROPRIETÁRIO), portador do RG
nº._______________, e CPF nº._________________,
declaro, sob as penas da lei, que
____________________________________________
_____________(NOME DO CANDIDATO) reside no
endereço
____________________________________________
__________________________________________
(COLOCAR ENDEREÇO IGUAL AO DO
COMPROVANTE). O comprovante de residência está
em meu nome, pois sou
______________________________(COLOCAR O
MOTIVO, SEJA GRAU DE PARENTESCO COM A
PESSOA OU INFORMAR SE É PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL ALUGADO PELO CANDIDATO OU POR SUA
FAMÍLIA).
________________, _____ de___________ de 2019.
____________________________________________
Assinatura
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EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2019
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE CAMAÇARI
ANEXO IV
CRONOGRAMA
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de 2021, tem a Cultura em seu primeiro eixo estruturante, e
visa, como princípios basilares, o desenvolvimento cultural
do município com a integração da políticas públicas de
defesa e valorização do patrimônio cultural de Camaçari,
promover a capacitação e formação dos agentes culturais
e, principalmente, democratizar o direito de acesso à
cultura,
atingindo primeiramente os segmentos
populacionais mais vulneráveis;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Cultura já
conceituou o programa Cultura Todo Dia, através da Portaria
nº 21, de 13 de março de 2019, publicada no DOM de 18 de
março do ano em curso, instituindo as ações e projetos que
estão umbilicalmente ligados à educação;
CONSIDERANDO que pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), é dever dos sistemas de ensino propiciar
condições para a criação e a produção das diversas
linguagens artísticas, pois estas contribuem para o
desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à
linguagem verbal quanto às linguagens não verbais;

PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2019
DE 11 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a implementação de
atividades e ações culturais, previstas no
Programa Cultura Todo Dia, em escolas do
município de Camaçari.
A SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI e a
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO que o inciso XII, do artigo 12, da Lei
Orgânica do Município aduz que compete ao Poder Público
Municipal “Instituir, executar e apoiar programas
educacionais e culturais que propiciem o pleno
desenvolvimento da criança e do adolescente”, e mais,
em seu artigo 202, estatui que o “Município preservará e
promoverá a cultura local pelo incentivo ao culto da sua
história, tradição e patrimônio material e imaterial”;
CONSIDERANDO o que o Estatuto da Criança e do
Adolescente determina que no processo educacional serão
respeitados os valores culturais, artísticos e históricos
próprios do contexto social da criança e do adolescente e
que os municípios, com apoio dos estados e da União,
estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços
para programações culturais voltadas para a infância e
juventude, garantindo a estes a liberdade de criação e o
acesso às fontes de cultura, a teor dos artigos 59 e 59 do
referido diploma legal;
CONSIDERANDO que o Plano Plurianual, regido pela Lei
1.520, de 27 de dezembro de 2017, e com vigência até o ano
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

CONSIDERANDO, finalmente, os valores e objetivos das
Secretarias de Cultura e de Educação do município de
Camaçari, norteadores do exercício 2017/2020, tais como a
promoção da educação de qualidade, o direito fundamental
à cultura, o respeito à diversidade, a descentralização das
atividades culturais, a sustentabilidade, o fomento ao
patrimônio material e imaterial do município, a inovação, a
tecnologia e as novas mídias, a formação e capacitação de
seus servidores e agentes culturais, a democratização do
acesso aos bens e serviços culturais, a produção, promoção
e difusão de bens culturais, a transparência, a tecnologia e o
compartilhamento das informações;
RESOLVEM
Art. 1º - Considera-se implementada, a partir do início do
ano letivo de 2019, acordo de cooperação entre as
Secretarias Municipais de Cultura e Educação, com o
objetivo de ofertar ao alunos da rede municipal de ensino,
ações e atividades culturais previstas no Programa Cultura
Todo Dia, instituído pelo Plano Plurianual de Camaçari e
regulamentado pela Portaria Secult nº 21/2019, de 13 de
março de 2019.
Parágrafo único - O início da cooperação se dará,
formalmente, na jornada pedagógica da Seduc 2019,
momento em que as ações e atividades culturais serão
apresentadas aos educadores e que terá a participação dos
profissionais e técnicos da Secult envolvidos no processo.
Art. 2º - Integram a presente cooperação as seguintes
ações e atividades culturais ofertadas pela Secult:
I - Concurso Cultural Fotografe Camaçari - ação que tem
como objetivo principal garantir a memória e a identidade
coletiva do povo camaçariense, através de ações voltadas
para preservação do Patrimônio Material e Imaterial de
Camaçari;
II - Companhias de Teatro e Dança - atividades já
existentes na Secult e formadas através de editais públicos
e com prazo definido, compostas por artistas associados
que trabalham juntos para realizar espetáculos de dança,
peças teatrais, ou outros eventos artísticos.
Art. 3º - Para a realização do concurso cultural Fotografe
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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I - Os técnicos enviados pela Secult também acompanharão
e auxiliarão os estudantes em todo o processo de inscrição;
II - Caberá à Secretaria de Educação orientar os gestores
para que divulguem o Concurso de forma institucional,
incentivem a participação da comunidade escolar e facilitem
o trabalho dos técnicos nas escolas, que deverão ocorrer
mediante prévio agendamento.
Art. 4º - A Secretaria de Cultura também ofertará, em vinte
(20) escolas do município, conforme indicação da Secretaria
de Educação, preferencialmente nas séries que compõem o
ensino fundamental II, profissionais das companhias de
teatro e dança para a formação de turmas em suas
respectivas áreas de atuação, que complementarão a
aprendizagem curricular e funcionarão no contraturno ao
que estão regularmente matriculados.
I - As oficinas têm o objetivo geral de oferecer acesso à
cultura, por meio do estímulo à criação artística
camaçariense, como também a democratização das
condições de produção, descentralizando e fortalecendo as
ações dos segmentos de teatro e dança, cumprindo as
diretrizes do Programa Cultura Todo Dia;
II - A participação do aluno nas atividades ofertadas está
condicionada à comprovação de sua frequencia regular e o
seu bom aproveitamento nas disciplinas curriculares,
cabendo ao profissional da Secult obter essa comprovação
junto à secretaria da escola;
III - A Seduc compromete-se a disponibilizar a estrutura
física para o bom funcionamento das turmas de teatro e
dança, assim como, se for o caso, o transporte e o lanche
para os alunos que estiverem regularmente inscritos;
IV - Do trabalho realizado pelas companhias de teatro e
dança resultarão 20 espetáculos, sendo 10 para cada
companhia, a serem apresentados em locais definidos pela
Secult, restando à Seduc o compromisso de ceder o
transporte e lanches para os alunos que participarão das
apresentações.
Art. 5º - Caberá às Secretaria de Cultura e Educação,
conjuntamente, promover, incentivar, acompanhar, e
fiscalizar o cumprimento das diretrizes que norteiam a
presente Cooperação, indicando profissionais para
coordenarem as ações e dirimirem quaisquer dúvidas que,
porventura, possam surgir.
Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura
Neurilene Martins
Secretária de Educação
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HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - A
Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº
003/2018, cujo objeto é o C redenciamento de
prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência
técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de
capacitação em atividades culturais como instrutores
ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio
cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura nas diversas localidades e
bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens
culturais, o requerente RITA CELESTE NERES
AZEVEDO, com o valor global deste contrato é R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com carga horária
total de 50 (cinquenta) horas. Data da Homologação: 03
de abril de 2019 – MÁRCIA NORMANDO TUDE –
SECRETÁRIA DE CULTURA.
CONTRATO N.º 0206/2019. CONTRATADA: RITA
CELESTE NERES AZEVEDO. Credenciamento de nº
003/2018, COMPEL OBJETO: prestadores de serviço pessoas físicas com experiência técnica na área cultural
a fim de ofertar serviços de capacitação em atividades
culturais como instrutores ministrando oficinas de dança,
artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais, com o valor global deste
contrato é R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com
carga horaria total de 50 (cinquenta) horas. Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de
Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 0100000. DATA DA
ASSINATURA: 03/04/2019 MÁRCIA NORMANDO
TUDE - SECRETÁRIA DA CULTURA.
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - A
Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº
003/2018, cujo objeto é Credenciamento de prestadores
de serviço - pessoas físicas com experiência técnica na
área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em
atividades culturais como instrutores ministrando oficinas
de dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato,
técnicas do espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas diversas localidades e bairros do Município (sede e
orla), a fim de fomentar e descentralizar o acesso à
cultura e à produção de bens culturais, o requerente
HELGA LOPES CAMPOS, com o valor global deste
contrato é R$ 2.000,00 (dois mil reais), com carga horária
total de 50 (cinquenta) horas. Data da Homologação: 05
de abril de 2019 – MÁRCIA NORMANDO TUDE –
SECRETÁRIA DE CULTURA.
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CONTRATO N.º 0210/2019. CONTRATADA: HELGA
LOPES CAMPOS. Credenciamento de nº 003/2018,
COMPEL OBJETO: prestadores de serviço - pessoas
físicas com experiência técnica na área cultural a fim de
ofertar serviços de capacitação em atividades culturais
como instrutores ministrando oficinas de dança, artes
visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais, com o valor global deste
contrato é R$ 2.000,00 (dois mil reais), com carga horária
total de 50 (cinquenta) horas. Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa:
33.90.36.00; Fonte: 0100000. DATA DA ASSINATURA:
05/04/2019 MÁRCIA NORMANDO TUDE SECRETÁRIA DA CULTURA.
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - A
Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº
003/2018, cujo objeto é o C redenciamento de
prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência
técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de
capacitação em atividades culturais como instrutores
ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio
cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura nas diversas localidades e
bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens
culturais, o requerente GUIOMAR PEREIRA
MONCORVO BOMFIM, com o valor global deste
contrato é R$ 2.000,00 (dois mil reais), com carga
horária total de 50 (cinquenta) horas. Data da
Homologação: 05 de abril de 2019 – MÁRCIA
NORMANDO TUDE – SECRETÁRIA DE CULTURA.
CONTRATO N.º 0211/2019. CONTRATADA: GUIOMAR
PEREIRA MONCORVO BOMFIM. Credenciamento de
nº 003/2018, COMPEL OBJETO:prestadores de serviço
- pessoas físicas com experiência técnica na área cultural
a fim de ofertar serviços de capacitação em atividades
culturais como instrutores ministrando oficinas de dança,
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artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais, com o valor global deste
contrato é R$ 2.000,00 (dois mil reais), com carga
horária total de 50 (cinquenta) horas. Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de
Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 0100000. DATA DA
ASSINATURA: 05/04/2019 MÁRCIA NORMANDO
TUDE - SECRETÁRIA DA CULTURA.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
REPUBLICADO POR INCORRECÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 087/2018.
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: SONIA MARIA PEREIRA COSTA. DO
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) do Instrumento
contratual n° 087/2018; DO PRAZO O contrato descrito
na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses,
a partir de 24 de janeiro de 2019, passará a viger até 24
de janeiro de 2020. DO PREÇO Em virtude do Contrato
original n° 087/2018 ter como objeto uma locação
Imobiliária, que por sua natureza é de caráter continuado,
considerando a prorrogação de prazo contida na
Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, o valor
global estipulado para o referido Instrumento é de
R$69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais)
que permanecem sem sofrer alteração.
DA
RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas e em pleno
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato
originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por
este Instrumento, não sendo devido o pagamento de
nenhum valor além do que foi estabelecido no presente
instrumento, renunciando ao reajuste previsto no
contrato original n 087/2018, em clausula sexta. DA
ASSINATURA Camaçari-BA, 21 de Novembro de 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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