
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1285 de 01 de Novembro de 2019 - Pagina: 01 de 19XVII

    DECRETO Nº 7172/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00219.07.10.390.2018.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora CARLA RUBIA 
MASCARENHAS LEITE, matrícula 5557, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor II, Classe 4, 
Nível II, Referência G, lotada na Secretaria de Educação 
– SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.613,24 (seis mil, seiscentos e treze reais e vinte e 
quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7173/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00239.07.10.390.2018.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora NADIA CRISTINA 
DE ALMEIDA FREITAS, matrícula 7598, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor II, Classe 4, 
Nível II, Referência F, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7174/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00132.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
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1256/2012 e 1534/2018, à servidora JACKELINE LIMA 
DE ARAUJO, matrícula 5573, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor II, Classe 4, Nível II, 
Referência G, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.613,24 (seis mil, seiscentos e treze reais e vinte 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7175/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00015.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora NÚBIA SANTANA 
VILA NOVA, matrícula 7669, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor II, Classe 4, Nível II, 
Referência F, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7176/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00143.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora CLEIDE NAZARÉ 
DOS SANTOS MOTA, matrícula 7686, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor II, Classe 4, 
Nível II, Referência E, lotada na Secretaria de Educação  
- SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
5.927,67 (cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e 
sessenta e sete centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7177/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00196.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
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da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora NÁDIA PEREIRA 
BARROSO ALMEIDA, matrícula 7689, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor I, Classe 4, 
Nível I, Referência F, lotada na Secretaria de Educação  - 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
7.053,64 (sete mil e cinquenta e três reais e sessenta e 
quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7178/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00289.07.10.390.2018.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora ADEMILDE 
MARINHO DE OLIVEIRA, matrícula 7747, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor I, Classe 4, 
Nível I, Referência F, lotada na Secretaria de Educação- 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
5.550,46 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta reais e 
quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7179/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00264.07.10.390.2018.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora MARIA DA GLORIA 
RIELA BITTENCOURT, matrícula 7760, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor I, Classe 4, 
Nível I, Referência F, lotada na Secretaria de Educação - 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
7.617,37 (sete mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e 
sete centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 23 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7180/2019

legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 000290.07.10.390.2018

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com 

e 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, art. 42 da 
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Lei Municipal 997/2009, alterada pelas Leis Municipais nº 
1256/2012 e nº 1534/2018, a servidora MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS SILVA GAMA, matrícula 1891, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II, 
classe 4, nível II, referência I, lotada na Secretaria de 
Educação – SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
8.546,51 (oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta e um centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 24 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7181/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00237.07.10.390.2017.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 
Lei Municipal 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora MARIZA DE JESUS 
PAIM, matrícula 7762, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor II, classe 4, nível II, referência F, 
lotada na Secretaria de Educação – SEDUC, com 
proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50(seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 24 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7182/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00166.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
1256/2012 e 1534/2018, à servidora ANA LUCIA DE 
SOUSA MORAIS DOS SANTOS, matrícula 8015, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II, 
Classe 4, Nível II, Referência F, lotada na Secretaria de 
Educação-SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco  reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 24 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7183/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00219.07.10.371.2017.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 
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“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 
combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10887/04 e de 
acordo com o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 
997/2009, alterada pelas Leis Municipais nº 1256/2012 e 
1534/2018 à servidora MIRIAM BITENCOURT DE 
ARAUJO, matrícula 3730, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor I 20H, classe 4, nível I, 
referência G, lotada naSecretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.935,65 (hum mil, novecentos e trinta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 25 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7184/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00061.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012, à servidora LÍVIA SILVA RODRIGUES 
BRAVO, matrícula 8078, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor II, Classe 4, Nível II, 
Referência F, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º.Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 25 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7185/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00163.07.10.390.2019

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012, à servidora SOLANGE ARAUJO DE PINHO, 
matrícula 7597, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor II, Classe 4, Nível II, Referência G, lotada na 
Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.288,66 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e 
sessenta e seis centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 25 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7186/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00161.07.10.390.2019.

RESOLVE
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Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012, à servidora NILZÉLIA SANTOS COSTA 
NASCIMENTO, matrícula 7702, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor II, Classe 4, Nível II, 
Referência F, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 25 de outubro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO N. 7193/2019
DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre a estruturação do Comitê 
Gestor Municipal do Programa Primeira 
Infância no SUAS – Criança Feliz e dá 
outras providências.

DECRETA

Art. 1º – Fica designado o Comitê Gestor Municipal 
Intersetorial do Programa Primeira Infância no SUAS- 
Criança Feliz será composto por, no mínimo, 1 (um) 
membro titular de cada representação, conforme abaixo 
especificados:
I - Comitê Gestor Municipal do Programa Primeira 
Infância no SUAS – Criança Feliz:
a )  S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA:
Titular: Maria Francineide Alves Santos – Mat. 9601
b) PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO 
ÚNICO:
Titular: Iracema Pereira Bernado Costa – Mat. 60876
c) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
Titular: Maria Tereza de Jesus Damasceno Rodrigues – 
Mat. 60014
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Girlene dos Santos Crelick – Mat. 60981

 

e) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:
Titular: Luana Santana Cavalcanti – Mat. 831269
f) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO:
Titular: Maria Nilza Ramos – Mat. 829854
 g) SEGURANÇA ALIMENTAR:ll
Titular Beatriz Sousa da Silva– Mat. 60560-4
§ 1º - Os membros a que se referem no art. 1° serão os 
titulares das respectivas pastas, devendo estes indicar 
seus suplentes que na sua ausência terá autonomia para 
todas e quaisquer decisões mediante às ações 
intersetoriais do programa com a obrigação de 
comunicar posteriormente aos responsáveis das pastas 
municipais;
§ 2º - O Comitê Gestor Municipal Intersetorial do 
Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 
poderá convidar para participar de suas reuniões 
pessoas que, por seus conhecimentos e experiência 
profissionais, possam contribuir para a discussão das 
matérias em exame.

Art. 2º - A Coordenação do Comitê Gestor Municipal do 
Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 
será exercida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

Art. 3º - A Coordenação Técnica do Programa Primeira 
Infância no SUAS – Criança Feliz deverá ser exercida 
pela área de Proteção Social Básica da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Art. 4º - O desempenho das atribuições a que se refere 
aos Representantes deste Comitê, será considerado 
serviço público relevante e não remunerado.

Art. 5º - Ao Comitê Gestor Municipal Intersetorial do 
Programa Primeira Infância no SUAS- Camaçari/BA 
cabe:
I. Garantir a articulação intersetorial na elaboração 
dos Planos de Ação Municipal do Programa Primeira 
Infância no SUAS e Plano de Aplicação dos Recursos 
Alocados, com Diretrizes, Estratégias e Metas;
II. Analisar, apreciar e acordar o Plano de Ação 
Municipal do Programa Primeira Infância no SUAS e o 
Plano de Aplicação dos Recursos Alocados, a esse fim, 
no fundo Municipal de Assistência Social;
III. Submeter os planos acordados para apreciação do 
Conselho Municipal de Assistência Social;
IV. Tomar decisões quanto às etapas do Programa e 
responsabilidades das diferentes políticas na sua 
operacionalização;
V. Acordar instrumentos de regulação, normatização, 
protocolos e parâmetros municipais complementares 
àqueles disponibilizados pela União/Estado e que 
estabeleçam responsabilidades das diferentes políticas 
no Programa, estratégias para sua implantação e 
acompanhamento local;
VI. Aprovar materiais de orientações técnicas, de 
capacitação e educação permanente complementares 
àqueles disponibilizados pela União e Estado;
VII. Definir estratégias, instrumentos e compromissos 
que fortaleçam a intersetorialidade do Programa e a 
implementação das ações de responsabilidade do 
Município;
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VIII. Discutir, apoiar e aprovar critérios e questões 
operacionais do Programa, identificando e fortalecendo 
os fluxos de articulação entre as redes locais para 
suporte às visitas domiciliares e atendimento às 
demandas identificadas pelos visitadores e supervisores;
IX. Promover articulação intersetorial com vista ao 
atendimento das necessidades integrais da criança e 
fortalecimento das redes de proteção e cuidado no 
âmbito do município de Camaçari/BA;
X. Apoiar a implementação do Plano de ação Municipal 
do Programa Primeira Infância no SUAS e monitorar sua 
execução por meio da intersetorialidade e da integração 
de políticas e ações;
XI. Promover ações de sensibilização e articulação com 
os gestores municipais, das diversas áreas envolvidas 
com a temática da criança; 
XII. Promover estudos e pesquisas acerca do 
desenvolvimento infantil integral.

Art.6° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE OUTUBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito Municipal

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

                                

DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 
nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 
para enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 
com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 
jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 
outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3703/2017,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) RITA DE CASSIA 

DANTAS DA SILVA, matricula nº 8933, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR I, 

lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de 
jornada de trabalho de 20 horas semanais para jornada 
integral de trabalho de 40 horas semanais, a partir da 
publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM1 6 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 
nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 
para enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 
com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 
jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 
outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 8031/2018,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) BERNADETE SOUZA 

ALMEIDA, matricula nº 60846, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de 
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM1 6 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal de nº 1311/2013 e parecer normativo de 
nº 0746/2015, que estabelece as condições e os critérios 
para enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de Camaçari, 
com jornada de trabalho de 20 horas semanais para 
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jornada de trabalho integral para 40 horas semanais, e dá 
outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 7958/2018,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) ANDREA VIEIRA DE 

SANTANA, matricula nº 8886, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral de 
trabalho de 40 horas semanais, a partir da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM1 6 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO que o servidor empossado em 13 de 
junho de 2019, não entrou em atividade no prazo previsto 
no § 2° do art. 15, da Lei Municipal 407/1998,  

RESOLVE

EXONERAR ex officio, o servidor, AARÃO SANTOS DA 
SILVA,  portador do documento de identidade n° 
3186296-90, nomeado para o cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Odontólogo, com data retroativa a 
13 de junho de 2019.

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

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 02864.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor RIVANILDO DE 
ALCÂNTARA SANTA ANNA, matricula nº 63271, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Fiscal de Serviços Públicos, lotado na Secretaria de 
Serviços Públicos – SESP, com data retroativa a 23 de 
setembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 136/2019
DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;
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CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE OUTUBRO DE 
2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA              
Secretário da Administração

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 20 
DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre publicação das Deliberações 
para o Município, Estado e União da IX 
Conferência Municipal de Assistência Social 
de Camaçari 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando: A realização da IX Conferência 
Municipal de Assistência Social de Camaçari, nos dias 02 
e 03 de setembro de 2019, na Casa do Trabalho e Casa 
da Criança, e em votação da plenária final;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar as deliberações para o Município, 
Estado e União da IX Conferência Municipal de 
Assistência Social de Camaçari 2019 (em anexo)

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS

DELIBERAÇÕES DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAÇARI  2019

PARA O MUNICÍPIO:
Ÿ

Ÿ Criação do Forúm Municipal de Usuários do SUAS;
Ÿ Garantir a execução dos serviços socioassistenciais 

de forma igualitária na sede, orla, distritos e zona rural 
de Camaçari;

Ÿ Descentralização do Fundo Municipal de Assistência 
Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania;

Ÿ Financiar a ampliação dos serviços socioassistenciais 
para idosos na orla;

Ÿ Financiar a descentralização dos equipamentos 
socioassistenciais para orla;

Ÿ Garantir a ampliação contínua das famílias em áreas 
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de difícil acesso ao CADÚNICO;
Ÿ Ofertar em todos os CRAS do Município, o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 
nas suas unidades, bem como, de forma indireta e 
não somente na Casa da Criança e Conviver;

Ÿ Garantir a ampliação em caráter de urgência da Casa 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, bem 
como, criação da Casa de Acolhimento para pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, em situação de 
violência, população em situação de rua e idosos;

Ÿ Criar o Fórum das Entidades de Assistência Social do 
Município de Camaçari, no fortalecimento da Política 
de Assistência Social , garantindo a formação da 
Política de Assistência Social e das instituições não 
governamentais e lideranças comunitárias, com o 
vínculo SUAS, contemplando todos os Conselhos 
alocados na SEDES e Conselhos locais; sendo 
assessorado juridicamente pela SEDES. E o 
fortalecimento do FMT/SUAS abrindo mesa de 
negociação permanente com a Gestão.

Ÿ DO MUNICÍPIO PARA O ESTADO

Ÿ Criar um núcleo de capacitação para profissionais da 
educação e trabalhadores do SUAS no sentido de 
fortalecer escola e família;

Ÿ Capacitação da equipe técnica para atendimento 
inclusivo;

Ÿ Ampliar a utilização dos recursos e cofinanciamento 
estadual para Política de Assistência Social no 
Município, usando como parâmetro os índices da 
Assistência Social;

Ÿ Garantir a capacitação SUAS junto as entidades de 
assistência social e ampliar as Casa de Acolhimento 
Regional para Mulheres em situação de violência;

Ÿ DO MUNICÍPIO PARA A UNIÃO:

Ÿ Garantir a continuidade dos programas sociais que 
trabalhe a autonomia do usuário, considerando o 
a t u a l  c o n t e x t o  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  
(empreendedorismo e economia solidária);

Ÿ Estabelecer um percentual mínimo para a Assistência 
Social;

Ÿ Inclusão do décimo terceiro salário para os 
beneficiários do BPC – Benefício de Prestação 
Continuada;

Ÿ Garantir que os Conselhos só possam ser criados 
através de Leis e que suas discussões sejam 
pautadas em audiência públicas entre Governo e 
Sociedade Civil;

RESOLUÇÃO Nº 21 
DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre a aprovação da nova área de 
abrangência do Programa Primeira 
Infância, retroativo a 28 de agosto de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 

Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando: A 210ª (Ducentésima décima) reunião 
ordinária do CMAS, realizada dia 28 de agosto de 2019, e 
aprovado por unanimidade pela plenária.

                             RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar por unanimidade a nova área de 
abrangência do Programa Primeira Infância.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS

PORTARIA Nº 009 
DE 02 DE OUTUBRO DE 2019

O Secretário de Habitação do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições.

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor, IAGO SANTOS E SANTOS, 
Gerente, matr icula 830652,como f iscal ,para 
acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 0398/2019, 
referente a Prestação de Serviços Especializados 
através da Assessoria Técnica e Jurídica para 
Reformular e Elaborar o Sistema Municipal de Habitação 
de Interesse Social do Município de Camaçari, o qual 
constituirá em planejamento do Município para viabilizar 
o acesso à moradia digna e melhoria das condições 
ambientais locais e de qualidade de vida da população.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 
2019.

EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NA 1º 
ETAPA – ANÁLISE DE CURRÍCULOS

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NA 1º 
ETAPA – ANÁLISE DE CURRÍCULOS

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, ANESTÔ ALVES DOS SANTOS  através do 
processo administrativo nº 00088.11.07.611.2019 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0422/2019. CONTRATADO: ANESTÔ 
ALVES DOS SANTOS. Objeto: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 52.310,00 (Cinquenta e dois mil, trezentos e 
dez reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2030, Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de 
Recurso: 0310000. DATA DA ASSINATURA:  
2 5 / 1 0 / 2 0 1 9 .  M Á R C I A N O R M A N D O  T U D E .  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, ANTONIO ASSIS DOS REIS  através do processo 
administrativo nº 01297.11.07.611.2018. OBJETO: 
Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que 
estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes 
nas suas diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
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HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0423/2019. CONTRATADO: ANTONIO 
ASSIS DOS REIS. Objeto: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, Elemento de 
Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA 
DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
jurídica, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO PQ. 
FLORESTAL  através do processo administrativo nº 
00133.11.07.611.2019. OBJETO: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0424/2019.  CONTRATADO: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO PQ. 
FLORESTAL. Objeto: Avaliação e seleção de projetos 
artístico-culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
município de Camaçari, Bahia. Valor do contrato: R$ 
19.969,32 (Dezenove mil, novecentos e sessenta e nove 
reais e trinta e dois centavos) Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2030, Elemento de Despesa: 
33.90.39, Fonte de Recurso: 0310000. DATA DA 
ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, AUTA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, através 
do processo administrativo nº 00116.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0425/2019. CONTRATADO: AUTA 
MARIA RODRIGUES DE SOUZA. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 39.399,00 (Trinta e nove mil, trezentos e 
noventa e nove reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2030, Elemento de Despesa: 
33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA DA 
ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, CARLOS ANTONIO CARDOSO PEREIRA, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º  
00117.11.07.611.2019. OBJETO: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.
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CONTRATO Nº 0426/2019. CONTRATADO: CARLOS 
ANTONIO CARDOSO PEREIRA. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 37.670,00 (Trinta e sete mil, seiscentos e 
setenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2030, Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de 
Recurso: 0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, DANIEL BORGES SANTOS, através do processo 
administrativo nº 00166.11.07.611.2019. OBJETO: 
Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que 
estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes 
nas suas diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0427/2019. CONTRATADO: DANIEL 
BORGES SANTOS. Objeto: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 59.968,36 (Cinquenta e nove mil, 
novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2030, Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de 
Recurso: 0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 

Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, ERIC SANTOS DE SENA, através do processo 
administrativo nº 00136.11.07.611.2019. OBJETO: 
Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que 
estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes 
nas suas diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0428/2019. CONTRATADO: ERIC 
SANTOS DE SENA. Objeto: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, Elemento de 
Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA 
DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
jurídica, GRUPO DE MÃES N. SENHORA DO AMPARO, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º  
00131.11.07.611.2019. OBJETO: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0429/2019. CONTRATADO: GRUPO 
DE MÃES N. SENHORA DO AMPARO. Objeto: 
Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que 
estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes 
nas suas diversas formas de expressão para receber 
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financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 30.119,04 (Trinta mil, cento e dezenove 
reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2030, Elemento de Despesa: 
33.90.39, Fonte de Recurso: 0310000. DATA DA 
ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, JOELMA DA SILVA SANTOS, através do 
processo administrativo nº 00174.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0430/2019. CONTRATADO: JOELMA 
DA SILVA SANTOS. Objeto: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, Elemento de 
Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA 
DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, JOSENILDO DOS SANTOS, através do processo 
administrativo nº 00030.11.07.611.2019. OBJETO: 

Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que 
estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes 
nas suas diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0431/2019.  CONTRATADO: 
JOSENILDO DOS SANTOS. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, Elemento de 
Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA 
DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, JUVENAL SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º  
00127.11.07.611.2019. OBJETO: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0432/2019. CONTRATADO: JUVENAL 
SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
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cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 58.620,00 (Cinquenta e oito mil, seiscentos 
e vinte reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2030, Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de 
Recurso: 0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, KAROLINE THAMILA GIFFONI DÓRIA, através 
do processo administrativo nº 00185.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0433/2019.  CONTRATADO: 
KAROLINE THAMILA GIFFONI DÓRIA. Objeto: 
Avaliação e seleção de projetos artístico-culturais que 
estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes 
nas suas diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 39.800,00 (Trinta e nove mil e oitocentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, 
Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 
0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, KATIA LETÍCIA COSTA SANTOS, através do 
processo administrativo nº 00125.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 

permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0434/2019. CONTRATADO: KATIA 
LETÍCIA COSTA SANTOS. Objeto: Avaliação e seleção 
de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 19.985,00 (Dezenove mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2030, Elemento de Despesa: 
33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA DA 
ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, MAGNO BENÍCIO DE SOUZA DO ROSÁRIO, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º  
00186.11.07.611.2019. OBJETO: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0435/2019. CONTRATADO: MAGNO 
BENÍCIO DE SOUZA DO ROSÁRIO. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
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cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 50.664,00 (Cinquenta mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2030, Elemento de Despesa: 
33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA DA 
ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, PAULO SÉRGIO CARRILHO RIBEIRO, através 
do processo administrativo nº 00188.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0436/2019. CONTRATADO: PAULO 
SÉRGIO CARRILHO RIBEIRO. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 48.180,00 (Quarenta e oito mil, cento e 
oitenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2030, Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de 
Recurso: 0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, RAMON SANTANA DE OLIVEIRA, através do 
processo administrativo nº 00093.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-

culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0437/2019. CONTRATADO: RAMON 
SANTANA DE OLIVEIRA. Objeto: Avaliação e seleção 
de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 19.550,00 (Dezenove  mil, quinhentos e 
c i n q u e n t a  r e a i s ) .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 2030, Elemento de Despesa: 
33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA DA 
ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, RENILDO DOS SANTOS DE ASSIS, através do 
processo administrativo nº 00001.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0438/2019. CONTRATADO: RENILDO 
DOS SANTOS DE ASSIS. Objeto: Avaliação e seleção 
de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
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percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 19.500,00 (Dezenove  mil e quinhentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, 
Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 
0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, DANILO MACHADO SANTOS, através do 
processo administrativo nº 00123.11.07.611.2019. 
OBJETO: Avaliação e seleção de projetos artístico-
culturais que estimulem o desenvolvimento e a 
permanência das artes nas suas diversas formas de 
expressão para receber financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura - FMC, no percentual de até 100% 
(cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo 
priorizadas aquelas oriundas e/ou realizadas em 
benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, 
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no 
município, garantindo a cultura enquanto direito de todos 
os cidadãos, tendo como local principal de realização o 
mun ic íp io  de  Camaçar i ,  Bah ia .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0440/2019. CONTRATADO: DANILO 
MACHADO SANTOS. Objeto: Avaliação e seleção de 
projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 19.920,00 (Dezenove  mil, novecentos e 
vinte reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2030, Elemento de Despesa: 33.90.36, Fonte de 
Recurso: 0310000. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
projeto vencedor, representado pelo proponente pessoa 
física, HEITOR RIBEIRO DE FREITAS OLIVEIRA, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º  
00019.11.07.611.2019. OBJETO: Avaliação e seleção de 

projetos artíst ico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 0441/2019. CONTRATADO: HEITOR 
RIBEIRO DE FREITAS OLIVEIRA. Objeto: Avaliação e 
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o 
desenvolvimento e a permanência das artes nas suas 
diversas formas de expressão para receber 
financiamento do Fundo Municipal de Cultura - FMC, no 
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de 
cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas e/ou 
realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à 
cultura e que, sobretudo, privilegiem a diversidade 
cultural no município, garantindo a cultura enquanto 
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal 
de realização o município de Camaçari, Bahia. Valor do 
contrato: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2030, Elemento de 
Despesa: 33.90.36, Fonte de Recurso: 0310000. DATA 
DA ASSINATURA: 25/10/2019. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 230/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de Preço para 
o serviço especializado em locação de equipamentos 
para controle de acessos, para atender eventos 
realizados e apoiados pela Administração Pública. 
Abertura: 13/11/2019 às 09h00min – Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880. 
Wadna Cheile Melo Aragão – Pregoeira da COMPEL. 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
154/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
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Contratação de Seguro Total dos veículos pertencentes à 
frota da Secretária de Saúde do Município de Camaçari, 
com cobertura total para os casos de incêndio, colisão, 
furto, roubo, acidentes, capotagem, atos danosos 
praticados por terceiros, queda de precipícios, barreiras 
ou de pontes, inundação, alagamento, ressaca, 
vendavais, terremotos, raios, granizo e queda acidental 
de qualquer objeto ou agente externo sobre o veículo, 
danos a vidros ou pneus, bem como, socorro mecânico e 
guincho, além de assistência 24h, para o respectivo 
veículo e seus ocupantes em todo território nacional, a 
licitante SEGUROS SURA S.A., com VALOR GLOBAL 
de R$ 22.980,00 (vinte e dois mil novecentos e oitenta 
reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/10/2019. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

CONTRATO

CONTRATO  N.º 0415/2019 .  CONTRATADO :  
SEGUROS SURA S.A., PREGÃO N.º 154/2019 
(Eletrônico) – COMPEL. OBJETO: Contratação de 
Seguro Total dos veículos pertencentes à frota da 
Secretária de Saúde do Município de Camaçari, com 
cobertura total para os casos de incêndio, colisão, furto, 
roubo, acidentes, capotagem, atos danosos praticados 
por terceiros, queda de precipícios, barreiras ou de 
pontes, inundação, alagamento, ressaca, vendavais, 
terremotos, raios, granizo e queda acidental de qualquer 
objeto ou agente externo sobre o veículo, danos a vidros 
ou pneus, bem como, socorro mecânico e guincho, além 
de assistência 24h, para o respectivo veículo e seus 
ocupantes em todo território nacional, com o valor global 
de R$ 22.980,00 (vinte e dois mil novecentos e oitenta 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4018. 
Elemento de Despesa: 33903900; Fonte: 00114000. 
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2019. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 96/2019
EM 30 DE OUTUBRO DE 2019

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no inciso 
XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto, e 
com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874 de 04 
de abril de 2008 e Decreto Municipal nº 5267 de 12 de 
setembro de 2012 e,

.

.

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 00299.07.10.377.2019,

RESOLVE

CONCEDER A EXTENSÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO para a servidora ALESSJOSE 
SANTOS BERTO, matrícula 110002, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de 
ANALISTA DE SEGURO SOCIAL – SERVIÇO 
SOCIAL, de 30 (trinta) horas semanais para 40 
(quarenta) horas semanais, a partir de 01/11/2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE OUTUBRO DE 
2019.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº. 97/2019
EM 30 DE OUTUBRO DE 2019

O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento 
Interno deste Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, VALMIR SANTOS DE JESUS no cargo 
comissionado de ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo 
GAS-III a partir de 31/10/2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE OUTUBRO DE 
2019.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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