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DECRETO DE 01 DE MARÇO 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, resolve:

NOMEAR LUCIANO DO LAGO VICTORIA, para o cargo 
de Diretor, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, em 
01 de março de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 000234/2019
22 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei 
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe 
sobre o Plano de Carreira, cargos e Vencimentos dos 
servidores do magistério público do Município de 
Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 

comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

07026.11.02.904.2018.

                                 RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) BIANCA ELAINE MENDES 

COSTA FELIX cadastro nº 63980, lotado (a) na 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de 

PROFESSOR I, para PROFESSOR II, com data 

retroativa à 27 de Agosto de 2018

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO 
DE 2019.                                      

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 000241/2019
22 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei 
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe 
sobre o Plano de Carreira, cargos e Vencimentos dos 
servidores do magistério público do Município de 
Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

07161.11.02.904.2018

                                   RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) DINARA LACERDA DOS 

SANTOS cadastro nº 62125, lotado (a) na SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de PROFESSOR I, para 

PROFESSOR II, com data retroativa à 30 de Agosto de 
2018. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO 
DE 2019.
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 000241/2019
22 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos Arts. 20,21 e 22 da Lei 
Municipal nº 873/2008, de 04 de abril de 2008, que dispõe 
sobre o Plano de Carreira, cargos e Vencimentos dos 
servidores do magistério público do Município de 
Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

07161.11.02.904.2018.

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) DINARA LACERDA DOS 

SANTOS cadastro nº 62125, lotado (a) na SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de PROFESSOR I, para 

PROFESSOR II, com data retroativa à 30 de Agosto de 
2018. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO 
DE 2019.                                      

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 17/2019
DE 21 DE FEVEREIRO 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 00004/2019;

RESOLVE

Conceder a servidora ROSANE CRISTINA SENA, 
cadastro n.º 62427, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, Licença sem Vencimentos pelo 
período de 12 (doze) meses, a partir de 01 de março de 
2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, 
EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

             GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DEDESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges de 
Andrade, através dos Mandados de Segurança, 
processos de nº 0501308-52.2018.8.05.0039 e 
0500859-36.2014.8.05.0039 convoca os candidatos 
habilitados para os cargos de: AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE - DOIS DE JULHO e PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS – ABRANTES para comparecerem na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 18 a 20/03/2019 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão,  
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 
registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da 
foto e o verso), comprovante de residência com CEP 
atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
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do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 20/03/2019 A 
15/04/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES,  NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 20/03/2019 
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):

b) Agente Comunitário de Saúde: Raio X de joelhos 
(duas incidências), com laudo e validade de até 12 
meses.
a) Coordenador Pedagógico e Professores: 
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 
12 meses 

 
Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

CONVOCADOS:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DOIS DE 
JULHO

Nº.             Nome    Insc.            Clas.

01TATIANA DE ANDRADE 
     SANTOS 74960046        2º

PROFESSOR DE CIÊNCIAS - ABRANTES

Nº.             Nome    Insc.            Clas.
01 FELIPE VIEIRA DE SOUZA 86355939 2º     

   

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 

automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

 a partir de 14/03/2019.

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14 DE MARÇO DE 
2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL 

 

www.camacari.ba.gov.br
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PORTARIA 

 
 

SERVIDOR (A)
 

 
CAD.

  
 

LOTAÇÃO PERÍODO(S) 
AQUISITIVO(S)

GOZO

 

N° 
03001/2019

 

CAMILA 
QUEIROZ  
CAMPOS

 

61978

 

SESAU 01/12/2010 a 
30/11/2015

A partir de 20  
de março de 
2019

Nº 3056/2019

 

LUIZ FABIO 
VIANA COSTA

 
 

60748

 

SECULT 01/02/2010 a 
31/01/2015

A partir de 01 
de março de 
2019

Nº. 
03021/2019

 
 

GLEDESON 
SANTOS  DE 
ARAÚJO

 

60766

 

SECULT 01/02/2010 
31/01/2015

A partir de 11 
de março de 
2019

Nº 
03133/2019

 

YURI  LIMA  
CALMON DE 
SIQUEIRA

 

61868

 

SESAU 01/10/2010 a 
30/09/2015

A partir de 11 
de março de 
2019

Nº. 
03041/2019

 

JAIL RIBEIRO 
DE SOUSA

 

62184

 

SESAU 03/01/2011 a 
09/01/2016

A partir de 11 
de março de 
2019

Nº. 
03140/2019

 

SERGIO 
QUEIROZ DE 
LIMA

62019

 

SESAU 01/12/2010 a 
17/12/2015

A partir de 11 
de março de 
2019

Nº. 
03139/2019

IRAMARK 
PEREIRA 
NASCIMENTO

61859 SESAU 01/10/2010 a 
30/09/2015

A partir de 11 
de março de 
2019

Nº. 
03123/2019

VERADINA 
BATISTA 
CASTRO

60760 SEDES 01/02/2010 a 
31/01/2015

A partir de 07 
de março de 
2019

Nº. 
03005/2019 DJALMA 

RAIMUNDO DE 
SOUZA 
BACELLAR 
JUNIOR

62781 SESAU
30/05/2012 a 
29/05/2017

A partir de 11 
de março de 
2019

Nº. 
2990 /2019 AMA MARIA 

NUNES 
SANTANA

7904 SESAU
09/05/2009 a 
21/05/2014

A partir de 20
de março de 
2019

Nº. 
03100/2019

RENATA MATOS 
LAVINSCKY DA 
SILVA

62309 SESAU
30/03/2011 a 
29/03/2016

A partir de 11 
de março de 
2019



ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
Empresa NTW Engenharia, Obras e Serviços Ltda - 
EPP, CNPJ 01.132.982/0001-38 a iniciar a execução 
dos serviços de manutenção de contenção de 
encostas, no Município de Camaçari, Bahia, conforme 
Contrato 0366/2018 e Termo de subcontratação 0366-
1/2018, e apresentar a ART. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o 
servidor Davdson Coelho Ferreira, Engenheiro Civil, 
cadastro 830877, CREA 39107-D, CPF 788.803.195-
15, com os poderes e obrigações previstas na Lei 
Federal 8.666/93 e estipuladas no Contrato, 
autorizado a emitir as ordens de serviços parciais.

     
Camaçari, 01 de março de 2019.

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Ciente
Ronaldo Santos Oliveira
NTW Engenharia, Obras e Serviços Ltda - EPP

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 DO 
CONTRATO N°0126/2017 - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS CIVIS E 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL E 

INTERNACIONAL NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
BAHIA., ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA PRISMA – 
CONSULTORIA E 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 ,  do ravan te  denom inada  
CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INPC - Indice Nacional de Preço ao Consumidor;

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° 
0126/2017, 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 de Preço ao Consumidor 
– INPC, previsto no instrumento convocatório e 
contrato, referente ao período aquisitivo de 
11/10/2017 a 11/10/2018 em 4,51% (quatro vírgula 
cinquenta e um por cento), conforme variação do 
índice INPC previsto em contrato, entre julho/2017, 
mês da proposta e outubro/2018, primeiro aniversário 
do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0126/2017, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 18 de janeiro de 2019.

___________________________________________
JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUT
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PORTARIA Nº 021/2019
DE 13 DE MARÇO DE 2019.

Define e regulamenta o PROGRAMA 
CULTURA TODO DIA como política cultural  
do município de Camaçari.  

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe se são permitidas por lei e, especificamente,

CONSIDERANDO a necessidade de levar em conta a 
dimensão cultural do conjunto de Direitos Humanos 
atualmente reconhecidos no Brasil através de 
documentos e pactos;

CONSIDERANDO  que 

CONSIDERANDO o artigo 27 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que afirma que “toda a pessoa 
tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 
científico e nos benefícios que deste resultam;

CONSIDERANDO a impor tânc ia  do  Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais da ONU de 1966, ratificado pelo Brasil em 24 
de janeiro de 1992, que impõe aos Estados a obrigação 
de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e 
das liberdades da pessoa humana;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu 
artigo 215, determina que “O Estado garantirá a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações 
culturais”;

CONSIDERANDO que O Estado brasileiro privilegia o 
acesso aos direitos culturais como parte dos direitos 
fundamentais inerentes a todos, substantivando os atos 
de valoração sobre as crenças, as convicções, as 
expressões idiomáticas, o conhecimento e as artes, 
assim como as tradições e os modos de vida mediante os 
quais um indivíduo ou um grupo de indivíduos manifesta 
a sua humanidade,

CONSIDERANDO que o inciso XII, do artigo 12, da Lei 
Orgânica do Município aduz que compete ao Poder 

violações dos direitos culturais 
provocam tensões e conflitos de identidade, que são 
alguns dos principais geradores de violência em 
Camaçari;

Público Municipal “Instituir, executar e apoiar 
programas educacionais e culturais que propiciem o 
pleno desenvolvimento da cr iança 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, ainda, que o Plano Plurianual, 
regido pela Lei 1.520, de 27 de dezembro de 2017, e com 
vigência até o ano 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 os valores e objetivos da Secretaria 
de Cultura de Camaçari, norteadores do exercício 
2017/2020, tais como o direito 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 t

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever da 
Secretaria de Cultura de Camaçari definir e parametrizar 
os aspectos fundamentais do PROGRAMA CULTURA 
TODO DIA, que é política de governo, implementando, 
como consequência, ações específicas que visem 
atender o quanto determinam a Constituição Federal, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Lei 
Orgânica Municipal e ao Plano Plurianual, garantindo, 
assim, a democratização do direito fundamental de 
acesso à cultura a todos os cidadãos,

RESOLVE

 Regulamentar

I - Cultura termo que abrange valores, crenças, 
convicções, línguas, conhecimento e artes, tradições, 
instituições e modos de vida por meio dos quais uma 
pessoa ou um grupo expressa sua humanidade e os 
significados que dá à sua existência e para o seu 
desenvolvimento

ransparência, a 
tecnologia e o compartilhamento das informações;

Art. 1°  o PROGRAMA CULTURA TODO 
DIA, com a finalidade de promover a difusão e fruição 
cultural como direito de todo cidadão, através da 
preservação do patrimônio cultural do município, da 
descent ra l i zação  das  a t i v idades  cu l tu ra is ,  
democratizando o acesso aos meios de produção 
cultural.

Art. 2º Para os fins a que se destina a presente Portaria, 
serão consideradas as seguintes definições:

 - 

;
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II - Identidade Cultural

 de intervenções 
sistematizadas realizadas pelo Estado a fim de garantir 
direitos culturais, orientar, apoiar, avaliar e estimular o 
desenvolvimento cultural de uma localidade e/ou região; 

 Cultural - pessoas, grupos ou instituições que 
se mobilizam social e politicamente e que articulam 
políticas públicas culturais;

VI - Parecerista – profissional responsável pela 
formulação de pareceres, opiniões especializadas sobre 
tema que tecnicamente domine, selecionado mediante 
processo de credenciamento para opinar nos processos 
atinentes à cultura;

 VII - Oficineiro – pessoa que participa ou ministra aula 
ou curso prático sobre uma atividade ou assunto 
específico, selecionado mediante processo de 
credenciamento que terá a finalidade última de 
descentralizar as ações culturais no município;  

VIII - - qualquer atividade e/ou serviço 
cultural ofertado pela Secult em diversos segmentos

IX -  – é mediação entre Governo e 
população. Faz-se através de instrumentos participativos 
e gestão descentralizada.

X -  – sustentabilidade cultural 
aponta para uma nova abordagem interdisciplinar, 
dedicada a aumentar o significado da cultura e a 
importância das suas características tangíveis e 
intangíveis nos campos locais, regionais e globais do 
desenvolvimento sustentável.

ualquer processo ou 
fenômeno relacionado com os aspectos sociais e 
culturais de uma comunidade ou sociedade. Desta 
forma, um produto sociocultural tem a ver com as 
realizações humanas que podem servir tanto para 
organizar a vida comunitária como para dar-lhe 
significado;

XII - Equipamentos culturais - edificações destinadas a 
práticas culturais, servindo para designar organizações 
culturais das mais diversas tipologias como teatros, 
cinemas, bibliotecas, arquivos, galerias, espaços 
polivalentes, salas de concerto, museus, dentre outros;

XIII - Edital - ferramenta legal prevista no direito 

 - deve ser entendida como 
conjunto de referências culturais pelas quais as pessoas 
− individual ou coletivamente − definem, constituem, 
comunicam e entendem ser reconhecidas em sua 
dignidade;

III - Comunidade Cultural - entende-se um grupo de 
pessoas que compartilham as referências constituintes 
de uma identidade cultural comuns, que desejam 
preservar e desenvolver;

IV - Política Cultural Pública - conjunto

V - Agente

Atividade cultural 

Governança cultural

Sustentabilidade cultural

XI - Produto sociocultural - q

administrativo, um documento que comunica uma 
resolução oficial de interesse público. Pode ser 
entendido como um ato oficial que visa comunicar ou 
formalizar uma resolução administrativa de interesse dos 
cidadãos;

XIV - Concurso - modalidade de licitação para escolha 
de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital;

XV - Credenciamento - sistema por meio do qual a 
Administração Pública convoca todos os interessados 
em prestar serviços ou fornecer bens, para que, 
preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se 
junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando 
convocados;

XVI - Termo de Cooperação Técnica - instrumento 
jurídico formalizado entre órgãos e entidades da 
Administração Pública, ou entre estes e entidades 
privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de firmar 
interesse de mútua cooperação técnica visando a 
execução de programas de trabalho, projetos/atividades 
ou eventos de interesse recíproco, da qual não decorra 
obrigação de repasse de recursos entre os partícipes;

XVII - Oficinas - credenciamento de prestadores de 
serviço 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;

XVIII - Voluntariado - atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou a instituição privada de fins não 
lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa;

XIX - Mapa Cultural - plataforma livre, gratuita e 
colaborativa de mapeamento da Secretaria Municipal de 
Cultura de Camaçari que possibilita que o próprio 
cidadão seja um colaborador e responsável pelas 
informações culturais do nosso município, um agente 
cultural, seja ele produtor, artista, espaço/instituição 
cultural ou investidor;

XX - Artista de rua - artista que se apresenta em locais 
públicos para divulgar seu trabalho ou levar o 
entretenimento para todas as pessoas, cuja atividade 
pode ou não ser regulamentada pelo Poder Público;

XXI - TV Camaçari Cultura - emissora de televisão 
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pública, de caráter educativo e cultural, com o intuito de 
expandir, fomentar e democratizar o acesso à cultura;

XXII - Museu UNICA - espaço voltado ao entretenimento, 
cultura e aprendizado, que tem como objetivo a 
expansão do conhecimento nas áreas de ciência e 
tecnologia por meio de demonstrações práticas e 
teóricas;

XXIII - Memorial do Polo Industrial de Camaçari - 
centro permanente de referência e informação sobre o 
Complexo Industrial de Camaçari. Tem por objetivo 
difundir informações sobre o passado, o presente e o 
futuro do Polo, evidenciando os benefícios 
socioeconômicos gerados por suas empresas, através 
da geração de emprego, renda e de produtos e serviços 
que estão presentes no nosso cotidiano, proporcionando 
conforto, segurança, comodidade, saúde e bem-estar 
para a sociedade;

XXIV - Companhias de teatro e dança - companhias 
mantidas com financiamento público por meio de 
orçamento direto, arrecadação de impostos ou 
concessão de benefícios fiscais e formados por artistas 
associados que trabalham juntos para realizar danças, 
peças teatrais, ou outros eventos artísticos como um 
espetáculo ou entretenimento;

 Art. 3° Constituem-se objetivos do PROGRAMA 
CULTURA TODO DIA: 

  

I. Fomentar a proteção do patrimônio cultural do 
Município; 

II. Registrar patrimônios imateriais do Município para o 
fortalecimento e manutenção cultural de suas tradições;

III. Preservar a memória histórica e cultural do Centro 
Antigo da Sede do Município;

IV. Fomentar a Educação Patrimonial no Município;

V. Fortalecer a identidade cultural do Município;

VI. Incentivar a leitura no município através da 
revitalização das bibliotecas, utilização de novas 
tecnologias, realização de feiras literárias, seminários de 
leitura e cursos de mediação de leitura, dentre outras 
ações.

VII. Fomentar as artes como instrumento de identificação 
cultural; 

VIII. Descentralizar as ações da Cidade do Saber, com a 
realização das atividades ali desenvolvidas também nos 

mais variados bairros e distritos do município; 

IX. Gerir as ações da Cidade do Saber, com a realização 
de cursos e oficinas, a implementção da TV Camaçari 
Cultura e fortalecimento do museu UNICA e Memorial do 
Polo;

X. Apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, 
linguagens, Radiodifusão e novas mídias;

XI. Adaptar os espaços e equipamentos públicos 
culturais já existentes às normas de acessibilidade 
universal;

XII. Fomentar as artes visuais;

XIII. Descentralizar as atividades culturais com 
transversalidade das ações;

XIV. Apoiar modelos sustentáveis de governança cultural 
local;

XV. Estimular à criação, à produção, à difusão e 
fruição cultural

XVI. Estimular o acesso à economia criativa e o 
intercâmbio cultural, garantindo as liberdades 
individuais, a diversidade ea pluralidade do ser humano e 
ao mesmo tempo, gerando emprego e renda no campo 
da cultura.

Parágrafo único – Para a consecução dos objetivos 
descritos nos incisos deste artigo, poderá a Secretaria de 
Cultura firmar parcerias ou termos de cooperação técnica 
e/ou colaboração com outras Secretarias de Governo, 
bem como com entidades do terceiros setor, respeitando 
o que disupuser a legislção específica.

 

Art. 4º Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da 
cultura, fomentar as artes como instrumento de 
identificação cultural, descentralizar e fortalecer as ações 
culturais em todos os  seus segmentos e manifestações, 
a Secretaria de Cultura se utilizará de editais públicos, 
gerais e irrestritos, que serão lançados observando todos 
os procedimentos legalmente previstos, tais como:

I – Editais de apoio à Cultura;

II – Chamamentos Públicos;

III – Credenciamentos de artistas e grupos de cultura 
popular;

IV – Concursos para formação de companhias 
temporárias, e objeto definido, de teatro, dança, música e 
congêneres;

V – Editais de premiação para trabalhos, artistas ou 
mestres da cultura popular de valor reconhecido no 
município;  
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§ 1°  Os editais públicos, a que se referem o presente 
artigo, respeitarão o processo licitatório que se rege por 
legislação específica e iniciar- se-ão com a publicação 
prévia do respectivo instrumento no Diário Oficial do 
Município, respeitando os princípios da administração 
pública, em especial os da moralidade, impessoalidade, 
publicidade, legalidade e eficiência. 

Art. 5° Caberá à Secretaria de Cultura promover, 
incentivar, acompanhar, e fiscalizar o cumprimento das 
diretrizes previstas no PPA em vigor, bem como todas as 
ações propostas na presente Portaria. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Márcia Normando Tude
Secretária Municipal de Cultura

 

 

PORTARIA 003/2019
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019

      
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,    

  RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR a comissão responsável pela 
fiscalização, atesto da despesa e por avaliar a locação de 
sanitários químicos portáteis e contêineres módulos 
sanitários em períodos diários e mensais, a locação de 
módulos sanitários antivandálicos para serem utilizados 
pela administração municipal, se estão de acordo com o 
que prever o Contrato 0178/2018 estabelecido entre B.F. 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI - ME.  e a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

Art. 2° - ESTABELECER a comissão responsável de que 
se trata o Art 1° terá competência:

 I – Fiscalizar, no que diz respeito à atesto da despesa, 
quantidade e qualidade da execução dos serviços de 
locação de sanitários químicos portáteis e contêineres 
módulos sanitários em períodos diários e mensais, a 
locação de módulos sanitários antivandálicos conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência 
e seus anexos em cumprimento ao contrato ou 
instrumento equivalente, contendo no mínimo 01 (uma) 
assinatura dos servidores relacionados no Art. 3°.

Art. 3° - DESIGNAR servidores para compor a comissão 
para fiscalização do referido contrato:

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

  
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO

Secretário de Serviços Públicos

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0053/2015.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA LOCAL VEÍCULOS LTDA. 
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula contratual relativa ao prazo do 
Contrato nº 0053/2015;  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 11 de Fevereiro 
de 2019, passará a viger até 11 de Fevereiro de 2020; 
DO PREÇO: O valor da presente renovação será de 
R$1.615.608,00 (um milhão, seiscentos e quinze mil e 
seiscentos e oito reais) e permanece sem sofrer 
alteração. As despesas referente a renovação contratual 
correrão por conta da Ação 2013; Natureza de Despesa 
33903900,33903902, Fonte 0100000 Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do Contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato Originário e posteriores Termos Aditivos não 
modificada por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 22 de janeiro de 2019. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
246/2015.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA EXECUTIVA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
nº 246/2015. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 27 de Fevereiro de 2019, passará a 
viger até 27 de Fevereiro de 2020.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$3.091.950,00 (Três milhões, noventa e um 
mil, novecentos e cinquenta reais), o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na Cláusula anterior. Fica 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.  Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 2008, 2013 e 4009; 
Elemento de Despesa 33903900 e Fontes 0100000, 
6102000 e 7101000.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e aditivos não 
modificadas por este Instrumento, especialmente as 
d i spos i ções  sob re  o  p reço ,  r enunc iando ,  
expressamente, à aplicação do reajuste previsto na 
Cláusula Terceira, § 1º, do Contrato nº 246/2015.  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 de Fevereiro de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- IBDM. DO 
OBJETO: Este Termo tem por objeto a rescisão unilateral 
do Contrato nº 224/2016, firmado com o INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- 
IBDM, já devidamente qualificado no referido contrato.  
DO DISTRATO: Por força do presente Termo de 
Rescisão, o CONTRATANTE dá por rescindido 
unilateralmente o contrato acima referido, a partir de 28 
de fevereiro de 2019, em razão do interesse público não 
justificar a continuidade do referido pacto, em atenção ao 
princípio da economicidade, o que se faz com amparo na 
Cláusula Décima Segunda do contrato em questão. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 25 de fevereiro de 2019.  
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 
003/2013. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA ORALE 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quarta do instrumento original;  DO PRAZO: 
O Convênio descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 27 de março de 2019, passará a viger até 27 de 
março de 2020;  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. DA  
ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 de fevereiro de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
213/2014. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D A :  S O U Z A  
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 
ME.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade prorrogar o prazo de vigência do instrumento 
do contrato nº. 213/2014; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 15 de 
Fevereiro de 2019, passará a viger até 15 de agosto de 
2019.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, sendo que o valor global 
estimado para o período da prorrogação de prazo 
prevista na cláusula anterior é na ordem de R$ 
96.699,96 (noventa e seis mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos), correspondente 
ao período aditado, sendo assim mantido o preço 
contratual sem qualquer alteração.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original.  Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta do Órgão 0808, Ação 2013,  
Elemento de Despesa 3390.39.00.00 e Fontes 
0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento; DA  ASSINATURA: Camaçari-BA, 12 de 
Fevereiro de 2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
106/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA MAP 
SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo alterar a cláusula terceira do contrato nº, 
106/2017; DO ACRÉSCIMO Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo do quantitativo de salva-
vidas, na forma da planilha anexa, fica, através do 
presente termo aditivo, acrescido o valor de R$ 
806.502,96 ( oitocentos e seis mil, quinhentos e dois 
reais e noventa e seis centavos), correspondente a 
20,94% (vinte, vírgula noventa e quatro por cento) do 
valor do contrato. Deste modo, o valor global do mesmo 
passará a ser de R$ 4.657.089,30 (quatro milhões, 
seiscentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e 
trinta centavos). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e aditivos não 
modificadas por este Instrumento; DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 28 de Janeiro de 2019. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO Nº 0082/2016. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: JOSE 
RIBEIRO NETO E CIA LTDA - ME. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo alterar a cláusula quinta do instrumento 
original; DO PRAZO: Fica prorrogada a vigência do 
contrato nº. 082/2016, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
partir de 08 de março de 2019 até 08 de março de 2020;  
DO PREÇO: Fica mantido o preço global no valor de R$ 
521.115,25 (quinhentos e vinte um mil, cento e quinze 
reais e vinte e cinco centavos), não sendo devido 
qualquer reajuste de preço no período descrito na 
cláusula segunda. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original.  As despesas 
criadas por intermédio deste aditivo serão suportadas 
pela seguinte dotação orçamentária: Ação 4009, 
natureza de despesa 33.90.30.00, elemento 
30.90.03.007, fonte 7101000;   DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
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Cláusulas e disposições do Contrato originário e aditivos 
não modif icadas por este Instrumento; DA  
ASSINATURA: Camaçari-BA, 07 de março de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 
da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE MARÇO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 
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