
  

 
Rua Francisco Drummond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil  

Impresso em 12/04/2019 às 08:54:34  
Pág: 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

 

 

    PORTARIA Nº 03/2020 

06 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

Divulga o Regulamento do Projeto 

Valorizando as Raízes - Kit 

Capoeira 2ª Edição, instituído pela 

Secretaria de Cultura do Municípío de 

Camaçari. 

 

 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 

da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 

 RESOLVE 

 

Art. 1º - Divulgar, confome anexo único que segue a presente, o regulamento do 

Projeto Valorizando as Raízes - Kit Capoeira 2ª Edição, que tem como um de seus 

objetivos fomentar a Cultura em Camaçari, valorizando as expressões artísticas locais e 

em particular dos grupos de capoeira locais. 

 

Art. 2º - O projeto a que se refere o artigo anterior, prevê a disponibilização de 

fardamentos e instrumentos para a prática da arte da Capoeira aos grupos pertencentes 

ao município de Camaçari. 

 

Art. 3º - O período de inscrições e os requisitos essenciais para a obtenção do 

benefício pelos grupos de Camaçari estão previstos no regulamento. As propostas 

inscritas serão avaliadas por Comissão Especial, designada pela Secult através de 

Portaria. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Camaçari, 06 de fevereiro de 2020. 

 

 

Márcia Normando Tude 

Secretária de Cultura 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

REGULAMENTO DO PROJETO VALORIZANDO AS RAÍZES  

(KIT CAPOEIRA) - 2ª EDIÇÃO 

 

Art. 1° - A Prefeitura Municipal de Camaçari, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura - SECULT, com a finalidade de promover a valorização da Capoeira, institui o 

projeto VALORIZANDO AS RAÍZES - KIT CAPOEIRA - 2ª Edição com a 

disponibilização de fardamentos e instrumentos para a prática desta arte aos grupos 

pertencentes ao município de Camaçari. Esta iniciativa é uma forma de propagação e 

fomento da cultura afro brasileira, difundindo a existência dos grupos de Capoeira de 

Camaçari, promovendo assim a valorização deste Patrimônio Cultural Imaterial.  

 

Art. 2° - O projeto KIT CAPOEIRA tem como objetivos: 

 

I - Fomentar a Cultura em Camaçari, valorizando as expressões artísticas locais, em 

particular dos grupos de capoeira locais;  

II - Contribuir para a ampliação da riqueza cultural no município, especialmente nos 

bairros beneficiados pelas oficinas;  

III - Promover a valorização da Capoeira em Camaçari, em especial dos grupos 

pertencentes ao município,  incentivando a assiduidade dos alunos e integrantes; 

IV - Influenciar na formação de novos adeptos deste segmento do nosso Patrimônio 

Cultural Imaterial. 

 

Art. 3º - O projeto KIT CAPOEIRA tem como metas: 

 

I - Contribuir para o fomento da Capoeira em Camaçari, valorizando as expressões 

culturais e artísticas, intervindo de maneira positiva na realidade vivida por este 

segmento, através do fornecimento de 30 kits com fardamento e instrumentos para os 

grupos inscritos e selecionados;  

II - Contribuir para a padronização e organização dos grupos, incentivando a iniciação e 

permanência dos alunos nas aulas; 

III- Valorizar a cultura afro brasileira em Camaçari, com a disponibilização de oficinas 

sobre Capoeira nos bairros onde os moradores são considerados em situação de 

vulnerabilidade social; 

IV - Formar novos adeptos deste segmento cultural, uma vez que estas oficinas poderão 

atingir cerca de 3.000 pessoas.  

 

Art. 4º - As inscrições e avaliações serão nos dias 17 e 18 de fevereiro das 9 às 12 

horas e das 14 às 17 horas. 
 

§ 1º - Os grupos que queiram receber o KIT DE CAPOEIRA, deverão se inscrever na 

CEASC – Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de Cultura, situada na Cidade 

do Saber, à Rua do Telegrafo, S/N, Bairro Natal – Camaçari/BA. 

 

§ 2º - No ato das inscrições os grupos deverão preencher a ficha de inscrição (Anexo I), 

apresentar  RG e CPF do responsável e comprovar a sua atuação no município através 
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de imagens, reportagens, cartazes, vídeos, certificados e outros materiais que o 

proponente julgue importante para essa comprovação.  

 

§ 3º - A Comissão Especial que atuou na 1ª Edição do KIT CAPOEIRA ficará 

responsável por avaliar e selecionar as propostas inscritas, levando-se em consideração 

o tempo de atuação do grupo, o grau de vulnerabilidade social do bairro que ele atua e 

quantas pessoas serão atendidas pelas oficinas. 

 

§ 4º - As propostas serão apresentadas oralmente em entrevistas que serão gravadas, à 

titulo de registro. No ato da inscrição, o representante de cada grupo será entrevistado 

pela Comissão Especial, onde discorrerá sobre a sua atuação no município e suas 

propostas para as oficinas.  

 

§ 5º - Cada Grupo, Associação ou Escola de Capoeira deverá ser representado por 

apenas um responsável legal, que deverá ter seu nome comprovadamente ligado à  

instituição. 

 

§ 6º - Nos casos em que o Grupo, Associação ou Escola de Capoeira tenha sede em 

outro município, mas que desenvolva trabalhos, devidamente comprovados em 

Camaçari, estes poderão designar um único representante local, mesmo que tenham 

várias filiais e/ou núcleos de atuação. Neste caso, o responsável legal deverá indicar, por 

escrito, o nome, número do RG/CPF, endereço e contatos (telefone e e-mail) do 

responsável local, em carta digitada, em papel timbrado (com logomarca do grupo), 

datada e assinada (ver modelo Anexo II). 

 

Art. 5º - Serão selecionados 13 (treze) grupos de capoeira que receberão um kit 

composto dos seguintes itens:  

 

 50 camisas 

 50 calças 

 1 agogô 

 3 berimbaus 

 2 pandeiros 

 1 atabaque 

 

§ 1º - Em contrapartida, os grupos de capoeira contemplados irão ministrar oficinas 

gratuitas sobre a Capoeira, em localidades onde os moradores são considerados em 

situação de vulnerabilidade social, proporcionando conhecimento para a população.  

 

§ 2º - Os grupos contemplados ministrarão pelo menos 02 (duas) oficinas em dias 

distintos, definidos em comum acordo com a Secretaria da Cultura. Cada oficina deverá 

ter a duração mínima de 01 (uma) hora, tendo como tema a Capoeira,  devendo ser 

abordados os seus fatores histórico, cultural e social.   

  

§ 3º - O Kit Capoeira será entregue, exclusivamente, ao Grupo, Associação ou Escola 

de Capoeira que desenvolva ações no município de Camaçari. Entende-se como Grupo, 

Associação ou Escola de Capoeira o conjunto de núcleos e/ou filiais de ensino que estes 

mantém em Camaçari. Desta forma, o grupo que tiver filiais ou núcleos no município, 



  

 
Rua Francisco Drummond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-000/Camaçari - Bahia - Brasil  

Impresso em 12/04/2019 às 08:54:34  
Pág: 1 de 1 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

receberá apenas um kit, cabendo ao representante legal do grupo decidir a forma de 

distribuição entre os núcleos ou filiais. 

 

Art. 6º - A Secretaria de Cultura terá o prazo de até 60 dias, após a divulgação do 

resultado, para entrega dos kit’s. 

 

§ Único -  Os proponentes contemplados com o Kit Capoeira deverão apresentar 

relatórios periódicos das atividades realizadas que serão acompanhadas pela Comissão 

Especial. 

 

Art. 7º - É de responsabilidade da Secretaria da Cultura de Camaçari a divulgação do 

resultado de todas as etapas deste processo, através do Diário Oficial do Município e do 

Mapa Cultural, devendo divulgar o resultado final até o dia 20 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 8º - Os atos relacionados com o regulamento deste projeto caberão recurso, 

conforme previsto no art. 109 da lei federal 8.666/93, sendo que o prazo para 

interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, após divulgação desta publicação. 

 

Art. 9º -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal da Cultura. 
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PROJETO VALORIZANDO AS RAÍZES - KIT CAPOEIRA - 2ª EDIÇÃO 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Grupo/Associação 

de Capoeira: 
 

CPF:  

E-mail:  

Telefones: (fixo, celular, 

comercial): 
 

Endereço: 

 

 

 

Bairro:  Cidade:  UF:  

Nome de Fantasia do Grupo:  

Nome do representante legal:  

Telefone do representante legal:  

Email do representante legal:  

DECLARAÇÃO 

DE 

NÃO -VÍNCULO 

Afirmo, sob as penas da lei, que não sou funcionário público, efetivo, 

comissionado ou em qualquer regime de trabalho na Prefeitura Municipal 

de Camaçari, bem como não possuo cônjuges e parentes até o 2º Grau no 

referido ente; bem como que não sou integrante do Conselho Municipal de 

Cultura e que não possuo qualquer impedimento legal, estando apto a 

participar do projeto VALORIZANDO AS RAÍZES - KIT CAPOEIRA. 

DECLARAÇÃO 

DE DIREITOS 

DE USO DE 

IMAGEM 

Declaro que tenho ciência de que a Secretaria de Cultura de Camaçari terá 

plenos direitos pelo uso de imagens e som de todas as fases do projeto 

podendo as mesmas ser utilizadas gratuitamente em peças institucionais da 

Prefeitura de Camaçari, por um período de 02 (dois) anos. 

 

 

 

______________________, _____/_______/2020 

(Local e data) 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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      PROJETO VALORIZANDO AS RAÍZES - KIT CAPOEIRA 

 

 

ANEXO II –  MODELO CARTA  INDICAÇÃO REPRESENTANTE LOCAL 

 

 

ATENÇÃO: A CARTA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LOCAL 

DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DO GRUPO DE 

CAPOEIRA 

 

  

 

O Grupo de Capoeira.................................................................inscrito no CNPJ nº 

...........................................através do seu representante legal o sr. 

................................................ RG nº.................................. CPF nº 

................................................designa o sr.............................................................RG 

nº......................................CPF nº ..................................... residente 

na......................................................... Camaçari, BA, telefone ............................ 

email................................... para representar localmente a instituição em todos os atos 

inerentes ao projeto VALORIZANDO AS RAÍZES - KIT CAPOEIRA, da Secretaria 

Municipal de Cultura de Camaçari. 

 

 

 

Camaçari, BA _______de________ 2020 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 


