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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, 

RESOLVE

CONCEDER aos servidores, férias relativas aos períodos 
aquisitivos e períodos de gozo descritos abaixo:

DECRETO Nº 7764/2022
DE 30 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a prorrogação da data de 
início da data de início da obrigação 
tributária referente à retenção de 
Imposto de Renda no pagamento a 
fornecedores por Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 

DECRETA

Art. 1º. Fica prorrogada a data de início da obrigação 
tributária descrita no caput do art. 2º, do Decreto nº 7732, 
de 24 de março de 2022, alterado pelo Decreto 7750, de 02 
de maio de 2022 para 01 de agosto de 2022.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MAIO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0555 /2022
DE 01 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos arts. 87 e 88 da Lei 
Municipal n° 407 de 30 de agosto de 1998 e,
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 01 DE JUNHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 40/2022
DE 07 JUNHO DE 2022

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais 
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 
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SERVIDOR  CADASTRO  CARGO  ADMISSÃO  ESTABILIDADE  SECRETARIA  

TATIANA  DE ANDRADE 
SANTOS  

831839  
AGENTE 

COMUNITÁRI
O  DE SAÚDE  

31/05/19  31/05/22  SESAU  

JANAÍNA DOS SANTOS 
CARDOSO  

831840  
TÉCNICA DE 
VIGILÂNCIA  
EM SAÚDE  

04/06/19  04/06/22  SESAU  

KARLA MIRELLA 
CARVALHO DA SILVA  

831837  
TÉCNICA DE 
VIGILÂNCIA  
EM SAÚDE  

04/06/19  04/06/22 SESAU  
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4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e demais 
alterações;

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 supracitadas, 
aos Servidores abaixo relacionados, 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 do Servidor.

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 07 DE JUNHO 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL QUE 
ENTRE S I  CÂMARA CELEBRAM A 
MUNICIPAL FRANCISCO CONDE DE SÃO DO 
E O MUNICIPIO DE CAMAÇARI — FINS PARA 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA TROCA 
DE CONHECIMENTOS SERVIDORES, E 
OBJETIVANDO FORTALECER AS AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO 
CONDE, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscri ta no CNPJ/MF sob o 
n°14.428.403/0001-40, com sede na Rua Barão do Rio 
Branco, n° 18, Centro, São Francisco do Conde-BA, CEP: 
43.900-000, doravante denominada de CEDENTE, neste 
ato representado por seu Presidente, Sr. LUÍS CARLOS 
DANTAS, inscrito no CPF n° 683.150.745-04, e o 
MUNICÍPIO CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, DE 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n° 14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n°, Centro, Camaçari-BA, CEP: 42.800-918, 
doravante denominada de CESSIONÁRIO, neste to a
representado pelo seu Prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO 

oARAÚJO DA SILVA, inscrito no CPF n  598.837.315-15, 
firma o presente Termo de Cessão de Servidor com 
Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Termo disciplina a cessão 
feita pelo CEDENTE, do servidor Sr. JOÃO MARCUS 
ALMENDRA DIAS, do seu quadro de servidores, 
matrícula n° 2.927, CPF n° 014.420.975-66, RG n° 
844298522 SSP/BA, lotado na função de TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO para atendimento de necessidades do 
CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA - O servidor posta à disposição do 
CESSIONÁRIO manterá seu vínculo como CEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CESSIONÁRIO compromete-
se a encaminhar osdados referentes à frequência mensal 
ao CEDENTE até o décimo dia do mês subsequente.

CLÁUSULA QUARTA - O objetivo desta cessão é com a 
finalidade de cooperação técnica entre os dois entes 
públicos, visando a troca de conhecimentos e servidores, 
como objetivo de fortalecer as açoes governamentais, de 
gestão e etc.

CLÁUSULA QUINTA - O pagamento dos vencimentos 
mensais do servidor cedido, e os direitos laborais 
penitentes ao salário, competirá exclusivamente ao 
município CESSIONÁRIO, não arcando a Câmara 
CEDENTE com nenhum ônus advindo da cessão do 
referido servidor.

CLÁUSULA SEXTA - A execução do presente Termo 
compete ao titular do CESSIONÁRIO que manterá como 
CEDENTE os entendimentos que se fizerem necessários 
para o seu cumprimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente Termo vigorará por 01 
(um) ano a partir dodia 01/06/2021. Findo este prazo o 
acordo ficará automaticamente prorrogado pelo mesmo 
período, caso as partes não se pronunciem 
contrariamente, por escrito com antecedência de 30 
(trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CEDENTE se compromete a 
informar ao CESSIONÁRIO sobre eventual desligamento 
do servidor do cargo de origem.

CLÁUSULA OITAVA - O presente Termo poderá ser 
rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Rescindido este Termo ou findo o 
prazo de sua vigência o CESSIONÁRIO fará retornar ao 
CEDENTE imediatamente o servidor cedido.

CLÁUSULA NONA - O resumo do presente Termo será 
publicado nos diários oficiais do CEDENTE e do 
CESSIONÁRIO.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Para dirimir quaisquer questões da 
execução, duvidas ou controvérsias, porventura de 
correntes da interpretação, que não obtenham solução 
administrativas, fica eleito o FORO DA COMARCA DE 
SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA.

Assim havendo ajustado fizeram lavrar este Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma assinados pelos seus 
representantes legais e pelas 02 (duas) testemunhas para 
que produza efeitos jurídicos e legais efeitos.os 

São Francisco do Conde-BA,12 de maio de 2021.

LUÍS CARLOS DANTAS
CÂMARA FRANCISCO CONDEDE SÂO DO 

CEDENTE

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CESSIONÁRIO

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PRIVADO - MIP

PROCESSO Nº 00331.05.01.580.2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, por 

meio do Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público-Privadas e Concessões - CGPPP, comunica a 

todos os interessados, o recebimento de Manifestação de 

Interesse Privado – MIP das empresas RIERA 

Empreendimentos e SINART, para o desenvolvimento de 

estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e 

jurídica, objetivando soluções para o Terminal Rodoviário 

de Camaçari, na oportunidade que abre prazo para demais 

manifestações.

As pessoas físicas ou jurídicas que pretendam apresentar 

projetos, levantamentos, investigações e estudos, 

deverão apresentar requerimento manifestando junto à 

Coordenação Geral de PPP´s e Concessões, em meio 

d i g i t a l ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  

coordenadoria.ppp@camacari.ba.gov.br, no prazo de até 

30 (trinta) dias corridos, a partir da data da publicação 

deste AVISO no Diário Oficial do Município de Camaçari, 

contendo a seguinte documentação de forma ordenada, 

conforme Decreto Municipal n° 7686/2022:

“Art. 6° O requerimento de autorização para 

apresentação de projetos, levantamentos, 

investigações, ou estudos por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado conterá as seguintes 

informações:

I – qualificação completa, contendo identificação 

da pessoa física ou jurídica de direito privado, com 

razão social, CNPJ ou CPF, endereço de sede, 

endereço eletrônico, telefone e representante 

legal;

II – comprovação de experiência na realização de 

projetos, levantamentos, investigação ou estudos 

semelhantes aos solicitados, nos termos 

estabelecidos do edital de chamamento público;

III – indicação de valor do ressarcimento 

pretendido, acompanhado de informações e 

parâmetros utilizados para sua definição;

IV – declaração de transferência à Administração 

Pública dos direitos relativos aos projetos, 

levantamentos, investigação ou estudos.

Parágrafo único: Qualquer alteração na 

qualificação do interessado deverá ser 

imediatamente comunicada ao órgão ou entidade 

solicitante.”

Camaçari-BA, em 09 de junho de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES

SECRETÁRIO DE GOVERNO E PRESIDENTE DO 

CGPPP

PORTARIA Nº32/2022
 07 DE JUNHO DE 2022

Designa os membros que comporão 
a comissão responsável por 
organizar e conduzir o processo 
eleitoral do Conselho Municipal de 
Cultura, triênio 2022/2025.

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 
especificamente, pelos artigo 7º, e seu § 1º, da Lei 
Municipal nº 1.017 de 16 de outubro de 2017, artigo 
5º, e seu § 1º, da Resolução nº 01, de 25 de maio de 
2011, e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de se convocar 
Assembleia para a eleição dos Conselheiros para os 
segmentos ligados à sociedade civil do Conselho 
Municipal da Cultura, triênio 2022/2025
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RESOLVE

Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados 
para, sob a presidência do primeiro, formarem a 
Comissão que cuidará de todo o processo eleitoral, 
desde sua abertura, com a publicação do Edital 
pertinente, até sua ultimação, com a proclamação do 
resultado:

I - PAULO ROBERTO NIETO D'ERRICO, matrícula 
833444;

II - RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA, 
matrícula 831294 e

III - SIMARA DA CONCEIÇÃO SILVA, matrícula 
833642.

Art. 2º – Esta portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

PRORROGAÇÃO DAS AUDIÇÕES - EDITAL 
DE CONCURSO Nº 001/2022

CONCURSO CULTURAL A VOZ DE 
CAMAÇARI 

PROCESSO Nº 00064.36.07.611.2022

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI, através 
da Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura – CEASC, torna público a Prorrogação das 
Audições do Edital 001/2022 que prevê a realização do 
Concurso Cultural A VOZ DE CAMAÇARI KIDS para 
premiação dos(as) 30(trinta) melhores cantores(as) mirins 
de Camaçari. 

As audições serão realizadas no dia 20 de junho de 2022 
no Teatro da Cidade do Saber nos turnos matutinos (às 
07:00 da manhã) e no turno vespertino (às 13:00 da tarde).
Camaçari-BA, 07 de Junho de 2022.

GUIDA SHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

RESOLUÇÃO Nº 43/2022
DE 07 DE JUNHO DE 2022

Convoca os candidatos habilitados na 
etapa de pré-seleção para realização das 
audições do EDITAL DE CONCURSO Nº 
001/2022 - CONCURSO CULTURAL A VOZ 
DE CAMAÇARI KIDS.

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto de nº7749 de 20 de 
abril de 2022 e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de concurso

RESOLVE

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos, devidamente 
aprovados e selecionados conforme ATA DE ANÁLISE DE 
PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PARTICIPANTES 
DO EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2022 (ANEXO I). Os 
candidatos listados em ANEXO II deverão comparecer no 
Teatro da Cidade do Saber às 07:00 da manhã do dia 20 de 
junho de 2022 e os candidatos listados em ANEXO III 
deverão comparecer no Teatro da Cidade do Saber às 
13:00 da tarde do dia 20 de junho de 2022 para 
participação da etapa de audições conforme item 4.5 do já 
referido Edital. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

GUIDA SHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

ANEXO I

ATA DE ANÁLISE DE PRÉ-SELEÇÃO DE
CANDIDATOS A PARTICIPANTES DO EDITAL DE 

CONCURSO Nº 001/2022
PROCESSO: 00064.36.07.611.2022

Ao sétimo dia do mês de junho, às oito horas e vinte minutos, na 
Secretaria de Cultura do município de Camaçari, situada na Rua 
do Telégrafo, s/n, bairro do Natal, Camaçari, Bahia, a Comissão 
de Pré-seleção e Audição nomeada através da portaria 031/2022 
abriu sessão para avaliar os candidatos a participantes aptos a 
e t a p a  d e  p r é - s e l e ç ã o  d o  E d i t a l  d e  C o n c u r s o  
n.º001/2022(Processo principal 00064.36.07.611.2022),cujo 
objeto é a Realização do Concurso Cultural A VOZ DE 
CAMAÇARI KIDS, que premiará os(as) 30(trinta) melhores 
cantores(as) mirins de Camaçari. Cumpre ressaltar que os 
candidatos passaram pelo primeiro crivo de avaliação 
documental o que os credenciam a serem avaliados nesta etapa. 
Verificou-se a existência de quórum, passando então a comissão 
a avaliar os candidatos de acordo com os critérios previstos no já 
referido Edital. A partir da análise a comissão constatou que o 
número de candidatos aptos na etapa de habilitação documental 
é inferior a 200 (duzentos) candidatos, portanto a comissão 
resolve que torna aptos para a etapa de audição todos os 
candidatos aptos na etapa de habilitação documental.

ANEXO II

Lista de convocados para audição no turno matutino - 
Edital de Concurso nº 001/2022 - CEASC – Concurso 

Cultural a Voz de Camaçari Kids
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MATUTINO

ANEXO III

Lista de convocados para audição no turno vespertino - 
Edital de Concurso nº 001/2022 - CEASC – Concurso 

Cultural a Voz de Camaçari Kids

VESPERTINO

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

41 LETÍCIA ALMEIDA SANTANA  LUCIMARO SILVA SANTANA  HABILITADO  

42 
LETICIA OLIVEIRA NOBRE 

CARNEIRO  MONICA DA SILVA DE OLIVEIRA  HABILITADO  

43 LEVI DA SILVA DOS SANTOS  
VALDILENE DA SILVA DO S 

SANTOS  HABILITADO  

44 LORRANY SANTOS CANTIDIANO  ANGELICA SANTOS DA COSTA  HABILITADO  

45 
LUCY ROBERTA LEITE PEREIRA 

DE LIMA  
LUCIVANIE LEITE PEREIRA DE 

LIMA 

HABILITADO 
MEDIANTE 
RECURSO  

46 LUNNA SANTANA PINHEIRO  
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA 

TEIXEIRA  HABILIT ADO 

47 MAIRA DE SOUZA BRANDAO  
LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO 

BRANDAO  HABILITADO  

48 MALVINA OLIVEIRA SILVA NETA  
MARINALVA OLIVEIRA SILVA 

MELO  HABILITADO  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, através da 
Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 32/2022, de 
07 de junho de 2022, publicada no DOM de 08 de junho do 
ano em curso, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Lei 
Municipal nº 1.017 de 16 de Outubro de 2009, que 
reorganizou o Conselho Municipal da Cultura, do art. 5º, 
§1º da Resolução nº 01 de 25 de maio de 2011, que dispõe 
sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal da 
Cultura e do Decreto nº 6804 de 30 de novembro de 2017, 
CONVOCA, para o dia 06 de agosto de 2022, das 09 às 
17 horas, ASSEMBLEIA para realização de eleição dos 
membros, titulares e suplentes, representantes da 
sociedade civil, que comporão o Conselho Municipal de 
Cultura de Camaçari, triênio 2022/2025, nos seguintes 
segmentos: 

I - AUDIOVISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS; 

II - MÚSICA; 
III - TEATRO E CONGÊNERES; 
IV - DANÇA E CONGÊNERES; 
V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL); 
VI - LIVRO E LITERATURA; 
VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO; 
VIII - PRODUTORES CULTURAIS; 
IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS.

Cada segmento da sociedade civil que disputa um assento 
no Conselho Municipal da Cultura de Camaçari está 
devidamente definido no anexo I do presente Edital.

1. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS

1.1 As inscrições de candidatura para a eleição 
extraordinária do Conselho Municipal da Cultura de 
Camaçari ocorrerão no período de 13 de junho de 2022 a 
28 de junho de 2022.

1.2 O cadastramento dos candidatos ocorrerá na sede da 
Secretaria Municipal da Cultura, situada na Cidade do 
Saber, Rua do Telégrafo, S/N, Bairro do Natal, Camaçari-
Bahia e deverão ser efetivadas pessoalmente, através do 
preenchimento e assinatura de formulário apropriado, 
contido no anexo II do presente edital, bem como da 
apresentação da documentação exigida para o seu 
deferimento.

1.3 São elegíveis a membros do Conselho Municipal da 
Cultura de Camaçari, os candidatos da sociedade civil nas 
áreas artísticas culturais estabelecidas no preâmbulo do 
presente Edital e com atuação comprovada no município 
de Camaçari, que atendam aos seguintes requisitos:

a) ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição; 

b) ser reconhecido pela comunidade local como 
participante, organizador, produtor ou incentivador da 
cultura; 

c) ter atuação comprovada em atividades culturais;

d) não estar vinculado, a qualquer título, à Secretaria 
Municipal de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Turismo, Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte e 
Juventude, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria 
Municipal de Governo, Secretaria de Desenvolvimento 
Social, ao Legislativo Municipal, Comitê de Fomento 
Industrial de Camaçari – COFIC e à Associação Comercial 
e Empresarial de Camaçari – ACEC.

1.4 Os Candidatos deverão declarar não serem detentores 
de Cargo em Comissão no Município ou de mandato 
eletivo junto ao Poder Legislativo.

1.5 É considerado válido o formulário de cadastramento 
preenchido completamente correto, tendo em anexo a 
documentação exigida neste regulamento.

1.6 Em nenhuma hipótese haverá cadastramento com 
pendência de documentação.

1.7 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, para fins 
desta eleição, cadastramento de inscrições de 
candidaturas após o prazo estipulado neste Edital.

1.8 As inscrições de candidaturas, que atendam a todos os 
requisitos definidos no regulamento constante do presente 
Edital, serão homologadas e as respectivas listas serão 
divulgadas pela Comissão Eleitoral, devendo, também, ser 
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publicadas no Diário Oficial do Município e afixadas em 
locais visíveis e de fácil acesso ao público, a partir do dia 29 
de junho de 2022.

1.9 Cada candidato poderá concorrer a somente uma das 
vagas e cada eleitor somente poderá votar em um 
candidato do segmento em que se cadastrou.

1.10 Questionamentos em relação às listas de 
candidaturas inscritas, bem como possíveis pedidos de 
impugnação, deverão ser protocolados perante a 
Comissão Eleitoral, localizada nas dependências da 
Secretaria da Cultura, no prazo,IMPRORROGÁVEL, de 03 
(TRÊS) dias a partir da divulgação das referidas listas, no 
mesmo horário destinado às inscrições, sendo 
considerados, de imediato, como intempestivos os 
questionamentos e/ou pedidos de impugnação 
apresentados fora deste prazo.

1.11 A comissão Eleitoral deverá deliberar e julgar os 
questionamentos e pedidos de impugnação de que trata o item 
anterior, no prazo, IMPRORROGÁVEL, de 02 (DOIS) dias 
imediatamente posteriores ao fim do prazo para apresentação 
dos possíveis questionamentos e impugnações, devendo 
divulgar o seu resultado no Diário Oficial do Município e em local 
de fácil acesso e de visibilidade ao público.
1.12 Os candidatos que tiverem suas inscrições 
homologadas pela Comissão Eleitoral, estarão 
automaticamente aptos a votar no segmento para o qual se 
inscreveram.

2 DAS INSCRIÇÕES DOS ELEITORES

2.1 O cadastramento de eleitores para a eleição 
extraordinária do Conselho Municipal da Cultura de 
Camaçari ocorrerá no período de 04 de julho de 2022 a 18 
de julho de 2022.

2.2 O cadastramento dos eleitores ocorrerá na sede da 
Secretaria Municipal da Cultura, situada na Cidade do 
Saber, Rua do Telégrafo, S/N, Bairro do Natal, Camaçari-
Bahia e deverão ser efetivadas pessoalmente, através do 
preenchimento e assinatura de formulário apropriado, 
contido no anexo III do presente edital, bem como da 
apresentação da documentação exigida para o seu 
deferimento.

2.3 São considerados aptos para votar, eleitores da 
sociedade civil que atuem nas áreas artísticas culturais 
estabelecidas no preâmbulo do presente Edital e com 
atuação comprovada no município de Camaçari, que 
atendam aos seguintes requisitos:

a) ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição; 

b) ser reconhecido pela comunidade local como 
participante, organizador, produtor ou incentivador da 
cultura; 

c) ter atuação comprovada em atividades culturais;

2.4 Os eleitores deverão declarar não serem detentores de 
Cargo em Comissão no Município ou de mandato eletivo 
junto ao Poder Legislativo.

2.5 Todos os eleitores deverão se cadastrar e ter suas 
inscrições homologadas pela comissão eleitoral, fazendo 
prova de estarem ligados à área cultural que pretendem 
votar.

2.6 É considerado válido o formulário de cadastramento 
preenchido completamente correto, tendo em anexo a 
documentação exigida neste regulamento.

2.7 Em nenhuma hipótese haverá cadastramento com 
pendência de documentação.

2.8 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, para fins 
desta eleição, cadastramento de eleitores, após o prazo 
estipulado neste Edital.

2.9 As inscrições de eleitores, que atendam a todos os 
requisitos definidos no regulamento constante do presente 
Edital, serão homologadas e as respectivas listas serão 
divulgadas pela Comissão Eleitoral, devendo, também, ser 
publicadas no Diário Oficial do Município e afixadas em 
locais visíveis e de fácil acesso ao público, a partir do dia 19 
de julho de 2022.

2.10 Questionamentos em relação às listas de eleitores 
inscritos, bem como possíveis pedidos de impugnação, 
deverão ser protocolados perante a Comissão Eleitoral, 
localizada nas dependências da Secretaria da Cultura, no 
prazo, IMPRORROGÁVEL, de 03 (TRÊS) dias a partir da 
divulgação das referidas listas, no mesmo horário 
destinado às inscrições, sendo considerados, de imediato, 
como intempestivos os questionamentos e/ou pedidos de 
impugnação apresentados fora deste prazo.

2.11 A comissão Eleitoral deverá deliberar e julgar os 
questionamentos e pedidos de impugnação de que trata o 
item anterior, no prazo, IMPRORROGÁVEL, de 02 (DOIS) 
dias imediatamente posteriores ao fim do prazo para 
apresentação dos possíveis questionamentos e 
impugnações, devendo divulgar o seu resultado no Diário 
Oficial do Município e em local de fácil acesso e de 
visibilidade ao público.

3 DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS

3.1 No ato de inscrição deverão ser apresentados os 
documentos abaixo relacionados:

3.1.1 Cópia e original de documento oficial de 
identificação, com fotografia;

3.1.2 Cópia e original de comprovante de residência que 
comprove a sua permanência no Município há, no mínimo, 
2 (dois) anos (faturas de água, luz, telefone, contrato de 
locação de imóve l  com f i rma reconhec ida,  
correspondência de instituição bancária/financeira, 
documentos ou correspondência expedida por órgãos 
oficias das esferas municipal, estadual ou federal).

3.1.3 Prova de atuação artística ou reconhecimento de 
atividade cultural, que pode se dar por qualquer um dos 
seguintes documentos emitido nos últimos 3 (três) anos 
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antes do ato de inscrição: matérias de jornal ou em 
internet,atestados emitidos por instituições públicas (à 
exceção dos previstos no item 3.1.4) e privadas, 
certificados ou declarações de reconhecimento da 
atividade cultural assinado por no mínimo 30 pessoas, 
certificados ou declarações de reconhecimento da 
atividade cultural por Mestres e Doutores em Cultura e 
seus segmentos.

3.1.4 Atestados oriundos de equipamentos públicos 
ligados à Secretaria Municipal da Cultura de Camaçari não 
serão permitidos.

4 DA ELEIÇÃO E DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

4.1 Serão eleitos para representação de cada segmento 
dois conselheiros, sendo o titular aquele que obtiver mais 
votos e um suplente, o que ficar em segundo lugar.

4.2 A Secretaria da Cultura de Camaçari disponibilizará, 
para o cumprimento deste Edital, a necessária 
infraestrutura e os recursos, materiais e humanos, 
necessários para a organização da eleição, desde o 
cadastramento até a apuração dos votos, bem como os 
impressos oficiais padronizados das atas, dos envelopes 
para lacrar os votos e as cédulas.
4.3 A eleição se dará no dia 6 de agosto de 2022, no 
período ininterrupto compreendido entre 09 e 17 horas, na 
Cidade do Saber, situada na Rua do Telégrafo, s/n, Bairro 
do Natal, Camaçari-BA.

4.4 A Mesa Diretora do processo eleitoral serão compostas 
por Presidente, um Secretário e um mesário, designados 
entre os servidores da Secretaria Municipal da Cultura, em 
número suficiente para viabilizar a realização da eleição, 
tendo as seguintes atribuições:

I - cumprir e fazer cumprir as disposições legais referentes 
ao processo eleitoral;

II- garantir o sigilo do voto e sua livre manifestação;

III- coibir a interferência de terceiros ao ato de votação;

IV- tomar providências de ordem interna para o bom 
andamento do pleito;

V- resolver as questões incidentais;

VII- receber e autuar impugnações, protestos e 
reclamações em geral e encaminhá-los à Comissão 
Eleitoral;

4.5 Durante o pleito, também compete à Comissão 
Eleitoral:

I- instalar, dirigir e fiscalizar os trabalhos eleitorais;

II- Receber as urnas, conferir os votos e os apurar, depois 
de encerrado o processo de votação;

III- lavrar a ata de eleição, indicando claramente, o 
resultado com o respectivo número de votos dados a cada 
um dos votados, por ordem decrescente, para 

Conselheiro, e lançando, a seguir as ocorrências ou 
esclarecimentos que entender dignos de registro;

IV- conferir a ata de eleição assiná-la juntamente com os 
demais eleitores credenciados, convocados no momento 
da eleição, e efetuar a sua leitura integral e pública;

V- concluir e encerrar os trabalhos, entregando de 
imediato, à Secretaria Municipal da Cultura de Camaçari, 
mediante protocolo, todo o material utilizado e produzido 
no decurso do processo eleitoral;

4.6 A cédula de votação conterá espaço com o nome 
civil/nome artístico do candidato ao cargo de conselheiro, 
cabendo ao eleitor assinalar livre e corretamente o 
candidato de sua preferência, no segmento em que se 
cadastrou para votar;

4.7 Os votos, em cada segmento, serão secretos, 
assinalados devidamente e devem ser depositados em 
urna própria, designada para o mesmo;

4.8 O voto é secreto e deverá ser exercido pessoalmente, 
devendo o eleitor, no momento da votação, apresentar 
documento oficial de identificação com foto, efetivar o seu 
voto e em seguida assinar a lista de votação;

4.9 Será considerado NULO, o voto rasurado, ilegível, que 
assinale mais de um candidato para o mesmo segmento, 
ou que, por qualquer modo, impeça sua aferição. Será 
considerado EM BRANCO, o voto que não indicar um 
candidato e ABSTENÇÃO a ausência de eleitor 
cadastrado no processo de votação;

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

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

4.11 Será declarado eleito o candidato que obtiver a 
maioria simples dos votos válidos em seu segmento.

4.12 Em caso de empate será declarado eleito o candidato 
com maior tempo de atuação no respectivo segmento ou 
na área cultural, no município de Camaçari, conforme se 
ateste nos documentos entregues no momento da 
inscrição do candidato. Persistindo o empate, será 
considerado eleito o candidato com a idade mais elevada.

4.13 Os recursos contra o resultado deverão apontar 
alguma irregularidade no procedimento de votação, 
fundamentados e apresentados por eleitores e candidatos 
na Secretaria da Cultura, Cidade do Saber, Rua do 
Telégrafo, S/N, bairro do Natal, Camaçari-BA, no prazo 
máximo e improrrogável de até 03 (três) dias após a 
divulgação do resultado da eleição;

4.14 No caso de fornecimento, pelo Conselheiro Titular 
eleito, de informação falsa ou na hipótese de ocorrência de 
impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo 
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destituído, assumindo em seu lugar o respectivo Suplente. 
Nesta situação, o terceiro candidato classificado na 
votação assumirá a respectiva suplência e assim 
sucessivamente, quando da constatação do mesmo fato 
(impedimento absoluto ou temporário, ou informação falsa 
de suplentes);

4.15 Caso inexistam candidatos suficientes para viabilizar 
o preenchimento das 2 (duas) vagas no Conselho (titular e 
suplente) a que determinado segmento tenha direito, será 
mantida a vacância da função (titular e/ou suplente) e 
realizado novo processo de eleição para o suprimento da 
vaga;

4.16 No processo previsto no item anterior serão 
considerados cadastrados os eleitores habilitados para o 
pleito original e para o referido segmento, não se abrindo 
novos prazos para cadastramento de novos eleitores.

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

5.1 Os casos omissos relativos a todo processo eleitoral 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

5.2 Todos os recursos serão julgados pela Comissão 
Eleitoral.

5.3 A tentativa de fraude ao processo eleitoral poderá 
configurar crime contra a Administração Pública e 
será comunicada imediatamente à autoridade policial 
competente, assim como ao Ministério Público para a 
promoção da ação penal cabível.

Camaçari-BA, 09 de junho de 2022

PAULO ROBERTO NIETO D'ERRICO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

ANEXO I

DEFINIÇÕES 

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS CULTURAIS PARA 
COMPOSIÇÃO DAS VAGAS NO CONSELHO DE 
CULTURA 

I - AUDIOVISUAL RADIODIFUSÃO E NOVAS 
MÍDIAS: 

- Audiovisual: linguagens artísticas que registrem 
sons e imagens, através da produção de filmes 
cinematográficos ou videográficos, obedecendo a 
um roteiro determinado.

- A radiodifusão: é uma emissão comercial, que 
ocorre apenas por transmissão de sinais, sem sua 
transcepção. Ex. Emissoras de Rádio. 

- Novas mídias: é um termo amplo que normalmente 

se refere a soma de novas tecnologias e métodos de 
comunicação para se diferenciar dos canais de 
comunicação tradicionais como TV, radiodifusão, 
imprensa, etc. As principais novas mídias no 
momento são internet e celular. 

II – MÚSICA: linguagem artística que expressa 
harmonia, ritmo e melodia em diferentes 
modalidades e gêneros. 

III - TEATRO E CONGÊNERES: é uma forma de arte 
em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma 
história ou atividades para o público em um 
determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou 
de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o 
espetáculo tem como objetivo apresentar uma 
situação e despertar sentimentos no público. 

IV - DANÇA E CONGÊNERES: caracteriza-se pelo 
uso do corpo seguindo movimentos previamente 
estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança 
livre). 

V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E 
IMATERIAL): preservação de bens de relevância 
histórica, artística, arquitetônica, paisagística, 
arqueológica, etnográfica e etnológica; conjunto de 
manifestações folguedos populares e congêneres, 
materiais e simbólicas, transmitidas de geração a 
geração, traduzindo conhecimento, usos e 
costumes. 

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

VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO:  

- Artes Visuais: linguagem artística que compreenda 
artes plásticas, gráficas, fotografia e congêneres; 

- Artesanato: arte de confeccionar peças e objetos 
manufaturados, não seriados e em pequena escala, 
sem auxílio de máquinas sofisticadas de produção. 

VIII - PRODUTORES CULTURAIS: o produtor 
cultural é designado para a criação e organização de 
projetos e produtos artísticos e culturais, tais como 
espetáculos de teatro, música e dança. Ele também 
atua em produções cinematográficas e televisivas, 
festivais, mostras e eventos. O trabalho vai desde o 
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desenvolvimento, planejamento e a execução, 
cuidando de todas as etapas do processo, da 
captação de recursos à realização final. Pode 
trabalhar tanto com artistas quanto em organizações 
e empresas voltadas para a área cultural. 

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS:  

- Sociedade civil: se refere à totalidade das 
organizações e instituições cívicas voluntárias que 
formam a base de uma soc iedade em 
funcionamento, por oposição às estruturas apoiadas 
pela força de um Estado (independentemente de seu 
sistema político).

- Movimento social: é uma expressão técnica usada 
para denominar movimentos feitos pela sociedade. A 
categoria é ampla e pode congregar, dependendo 
dos critérios de análise empregados, organizações 
voltadas para a promoção de interesses morais, 
éticos e legais.

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE 
CANDIDATO

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
CAMAÇARI – 2022 / 2025

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ELEITOR
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE 

CAMAÇARI – 2022 / 2025

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0221/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES GS2 LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta (DOS 
PRAZOS) do Contrato nº 0221/2018, firmado 
originalmente firmado em 18 de junho de 2018, conforme 
objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 18 de junho de 2022, 
passará a viger até 18 de junho de 2023. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 2.092.596,00 (dois milhões, noventa e 
dois mil e quinhentos e noventa e seis reais), conforme 
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 0221/2018, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando à parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari - BA, 03 de junho de 2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA. 
CONTRATADA.
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0096/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI  E  A ESCOLA E  CRECHE 
COMUNITÁRIA CARMEM MIRIM. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Segunda (VIGÊNCIA E PRAZO) do Contrato nº 
0096/2021, firmado originalmente firmado em 30 de junho 
de 2021, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 30 de 
junho de 2022, passará a viger até 30 de junho de 2023. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 783.278,00 (setecentos e 
oitenta e três mil e duzentos e setenta e oito reais), 
conforme Contrato Originário nº 0096/2021, o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando à parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. 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 
da AÇÃO: 4005, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 
e FONTE: 15001001. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari - BA, 03 
de junho de 2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. ESCOLA E CRECHE COMUNITÁRIA 
CARMEM MIRIM. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 
CONTRATO Nº 020/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A GRÁFICA E EDITORA 
QUINTA DAS FONTES LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira (DO 
PREÇO) do instrumento original, cujo objeto é citado na 
cláusula acima, visando atender as demandas da SEDUC 
de Camaçari. DO VALOR:O contrato descrito na cláusula 
anterior sofrerá acréscimo de 25% do valor global do 
contrato, o que corresponde ao valor de R$ 349.746,75 
(trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e 
seis reais e setenta e cinco centavos). Assim, seu valor 
global será modificado para R$ 1.748.733,75 (um milhão, 
setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e três 
reais e setenta e cinco centavos), tendo sido apresentada 
solicitação de despesa para comprovar a existência de 
dotação orçamentária para fazer frente a tal acréscimo. 
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 do posterior Termo 
Aditivo, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari - BA, 03 de JUNHO de 2022 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. GRÁFICA 
E  EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA.  
CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0362/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E AIRTON NEVES COLHO JUNIOR 
(ORGANIZAÇÃO DE LUTO PAX BOM PASTOR LTDA 
SOCIEDADE UNIPESSOAL) DE CAMAÇARI – EIRELI. 

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Terceira (DOS PRAZOS) do Contrato nº 
0362/2019, firmado originalmente em 06 de agosto de 
2019, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 06 de 
agosto de 2022, passará a viger até 06 de agosto de 2023. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 1.782.771,00 (um milhão, 
setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta e um 
reais), conforme Contrato Originário n° 0362/2019 o qual 
permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. 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 
da Ação: 2084, Elementos de Despesa: 33.90.32 e Fonte: 
15.000.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: Camaçari - BA, 26 de maio de 2022. 
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. MUNICÍPIO. AIRTON 
NEVES COELHO JUNIOR (ORGANIZAÇÃO DE LUTO 
PAX BOM PASTOR LTDA SOCIEDADE UNIPESSOAL. 
CONTRATADO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 003/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Sexta do instrumento original n° 003/2018, assinado em 06 
de junho de 2018, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 06 de junho de 2022, 
passará a viger até 06 de junho de 2023, observando o 
artigo 57, II° da Lei nº 8666/93. DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Inexiste indicação de recursos 
orçamentários e financeiros para o objeto deste Termo de 
Acordo que ora é aditivado, visto que não haverá qualquer 
transferência ou repasse de recurso por parte da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, conforme Cláusula Quinta do 
instrumento nº 003/2018. DO REAJUSTE: Nos termos da 
Lei o valor da mensalidade e inscrições será reajustado 
conforme IPCA de Acordo com a Cláusula Sétima do 
Termo de Acordo de Prestação de Serviço n° 03/2018. 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, 09 
de Maio de 2022. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. HAPVIDA  ASSISTÊNCIA MÉDICA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
0302/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA VIGSEG VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA DE VALORES EIRELI. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
do Contrato nº 0302/2019, firmando originalmente em 14 
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de junho de 2019, cujo objeto é supraindicado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 14 de 
junho de 2022, passando a viger até 14 de junho de 2023. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 5.167.440,00 (cinco milhões, 
cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta 
reais), o qual permanece inalterado e proporcional ao 
período ora aditado. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 07 de junho de 2022. ARLENE LIMA 
ROCHA. MUNICÍPIO. VIGSEG VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA DE VALORES EIRELI. CONTRATADA.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0166/2019 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
JCL SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA-ME. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Quinta do Contrato nº 0166/2019, firmado 
originalmente em 11 de março de 2019, cujo objeto é o 
supraindicado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 11 de junho de 2022, passará a viger 
até 11 de junho de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
1.097.196,00 (um milhão, noventa e sete mil, cento e 
noventa e seis reais), o qual permanece inalterado e 
proporcional ao período ora aditado. 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 
da Ação 2009, Elemento 33904000 e Fonte 15001001. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari - BA, 30 de 
maio de 2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
M U N I C Í P I O .  J C L  S M M  T R E I N A M E N T O  E  
CONSULTORIA LTDA-ME. CONTRATADO.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0092/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E ROBSON JOSÉ DO 
NASCIMENTO ROSA.

	
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 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 Cultura, Márcia 
Normando Tude, portadora do R.G n° 390210099 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 615.121.685-72, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente 

o Contrato nº 0092/2022, conforme Processo nº 00448/2021, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural n° 001/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, BEM COMO 
EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE 
CULTURA E PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8º da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente apostilamento nº 0001/2022, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na CLÁUSULA SEGUNDA - 
DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
passando acrescentando nova dotação orçamentária, conforme 
o orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 05 de Maio de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
Nº 0003/2022 – COMPEL

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto o CREDENCIAMENTO 
N.º 0003/2022 – COMPEL, para empresas especializadas 
e profissionais habilitados para futura prestação de 
serviços de parecer técnico de avaliação mercadológica 
para aquisição e locação de imóvel de uso da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, bem como parecer em sede de 
laudo judicial e expedição de documentação cartorária 
para aquisição de imóvel. O Edital estará disponibilizado 
no sítio da Prefeitura de Camaçari/Portal de Compras, 
( ). Local para entrega www.compras.camacari.ba.gov.br
dos documentos: Diretoria de Compras - DICOMP, 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da 
Secretaria da Educação, Térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia. Informações através do e-mail: 
credenciamentocmp@gmail.com. Telefone: (71) 3621-
6665. Ana Carla Costa Paim – Presidente em Exercício da 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL. 
Camaçari, 08/06/2022.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$4.020,00  

ÓRGÃO UNIDADEGESTORA 
PROJ. 

ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESA  
FONTE DE 
RECURSO  

 
16- 

SECRETARIA 
DA CULTURA  

 
1634 -  

FUNDO MUNICIPAL 
DE APOIO A 
CULTURA  

 
2112 - 

PUBLICAÇÃO 
DE EDITAL 
CULTURAL  

 
3.3.90. 36 -  
OUTROS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA  
 
 

 
15000000 -

RECURSO S NÃO 
VINCULADOS DE 

IMPOSTOS  

 

APOSTILAMENTO

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
mailto:credenciamentocmp@gmail.com
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DESPACHO Nº 34/2022

Em conformidade com a Legislação Federal, artigo 6º, 
XIV da Lei 7713/1998 alterada pela Lei nº 8.541/1992, 
DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda 
embasado no Parecer do Jurídico nº 086/2022/ ISSM, 
do segurado ANDRÉ MAURICIO VARELLA, através 
do processo Administrativo nº 00099.07.10.377.2022.

Camaçari-BA, 06 de junho de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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