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LEI Nº 1744/2022
DE 21 DE JUNHO DE 2022

CONCEDE REMISSÃO E AUTORIZA O 
PODER PÚBLICO ACONCEDER 
ISENÇÃO DE DÉBITOS DO PREÇO 
P Ú B L I C O C O B R A D O  D O S  
P E R M I S S I O N Á R I O S  P E L A  
OCUPAÇÃOOU USO DE ÁREA PÚBLICA 
N O  C E N T R O  C O M E R C I A L D O  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NA FORMA 
Q U E E S P E C I F I C A ,  E M  
E N F R E N T A M E N T O  
DASCONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS 
DECORRENTES DAPANDEMIA DA 
COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam remitidos os débitos de preço público 
cobrado dos permissionários do Centro Comercial de 
Camaçari, de que trata a Lei Municipal 1.617, de 19 
dedezembro de 2019, pelo uso de área pública, 
relativamente aos fatos geradoresocorridos durante todo o 
período de vigência do estado de calamidade 
pública,decorrente da pandemia de Covid- 19, 
reconhecido pelo Decreto Legislativo Estadualn. 2.041, de 
23 de março de 2020, e suas prorrogações, enquanto 
perdurarem osseus efeitos.

Art. 2º. O Poder Executivo do Município de Camaçari fica 
autorizado a concederisenção do preço público referido no 
art. 1º desta Lei, por um período de 15 meses,podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período; contado do 
término devigência do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo
Estadual n. 2.041, de 23 de março de 2020, e suas 
prorrogações.

Parágrafo Único. A prorrogação do período de isenção 
prevista no caput, ficacondicionada à comprovação, por 
meio de avaliação técnica da Secretaria deServiços 
Públicos, de que os permissionários continuam 
enfrentando dificuldadesfinanceiras como reflexo dos 
efeitos econômicos oriundos da pandemia de covid-19.

Art. 3º. Os valores já recolhidos a título do preço público de 
que trata esta Lei nãosão passíveis de restituição ou 
compensação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 21 DE JUNHO DE 
2022

ANTONO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1745/2022
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Cria o benefício eventual denominado 
“Auxílio Enchente”, bem como altera e 
acrescenta  d ispos i t ivos  à  Le i  
Municipalnº 1.554, de 28 de junho de 
2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. O caput do art. 6º e o art. 7º da Lei Municipal nº 
1.554, de 28 de junho de 2018,passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 6º O requerimento para concessão de benefício 
eventual pode ser formulado por qualquer 
c i d a d ã o / f a m í l i a  j u n t o  à  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDES) – por 
meio do Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) e da Coordenação de Proteção Básica (CPB) 
–, ou mediante encaminhamento realizado pelos 
Centro deReferência Especializado da Assistência 
Social (CREAS) e Centro de Referência 
Especializado em Situação de Rua (CENTRO POP), 
observado o disposto nos arts. 2º e 4º desta Lei:
[...]

Art. 7º A concessão de qualquer dos benefícios 
previstos nesta Lei de penderá de parecer 
devidamente fundamentado, emitido por assistente 
social, psicólogo ou técnico de referência do CRAS, 
assim como dedisponibilidade orçamentária.”

Art. 2º. Fica acrescido o seguinte inciso IX ao art. 8º, da Lei 
Municipal nº 1.554, de 28de junho de 2018:

	 “Art. 8º
	 ..............................................................................

	 [...]

	 IX – auxílio enchente.”

Art. 3º. Os arts. 19, 20 e 21 da Lei Municipal nº 1.554, de 28 
de junho de 2018, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

Seção IV
Do Auxílio Cesta Básica

Art. 19. O benefício eventual, na forma de auxílio 
cesta básica, constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, em 
alimentos e/ou vale compras, denominado de “vale 
cesta social”,como forma de reduzir a vulnerabilidade 

LEIS
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socioeconômica das famílias beneficiárias.
Art. 20. O benefício na forma de cesta in natura será 
concedido pelos CRAS, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, por 
fornecedores contratados junto à Prefeitura Municipal 
de Camaçari, mediante as condições seguintes e 
suplementações de requisitos em portaria específica:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e 
comprovante de residência do beneficiário ou 
membro da família no Município por no mínimo um 
(01)ano;

b) a concessão do benefício será de caráter 
emergencial nos casos de extrema vulnerabilidade 
social;

c) a concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento 
do Benefício fornecido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania;

d) só poderá ser concedido por família o máximo de 6 
(seis) cestas básicas, no período de 1 (um) ano, 
justificado através da avaliação social do técnico de 
referência do CRAS;

Art. 21. O benefício na forma de vale cesta social será 
concedido pelos CRAS ou pela Coordenação de 
Proteção Básica (CPB), através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, e fornecido por 
estabelecimentos contratados junto à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, mediante as condições 
seguintes e suplementações de requisitos em portaria 
específica:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e 
comprovante de residência dobeneficiário ou membro 
da família no Município;

b) a concessão do benefício será de caráter 
emergencial nos casos de vulnerabilidade social;

c) a concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento 
do Benefício fornecido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania;

Parágrafo Único. Os estabelecimentos credenciados 
deverão ser informados da vinculação obrigatória da 
utilização dos créditos constantes do Vale Cesta 
Social à compra de gêneros alimentícios em benefício 
do vulnerável cadastrado, bem assim da obrigatória 
notificação da Secretaria de Desenvolvimento Social 
quando forem verificados desvios de finalidade na 
utilização do Vale Cesta Social, para que sejam 
adotadas as medidas cabíveis, incluindo a exclusão 
do benefício.”

Art. 4º. A Lei Municipal nº 1.554, de 28 de junho de 2018, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:

“Art. 21-A. Realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pelo Secretário(a), 

f iscal ização do cumprimento dos cri térios 
estabelecidos nesta lei.”

Art. 5º. A Lei Municipal nº 1.554, de 28 de junho de 2018, 
passa a vigorar acrescida da Seção IX (Auxílio Enchente) e 
dos seguintes arts. 32-A, 32-B, 32-C e seus parágrafos:

Seção IX
Auxílio Enchente

Art. 32-A. O benefício eventual na forma de auxílio 
enchente, visa oferecer auxílio financeiro, aos núcleos 
familiares atingidos por enchentes ocorridas no 
Município de Camaçari, com a finalidade de apoiar a 
retomada das condições básicas de subsistência e 
garantia do mínimo necessário à manutenção da 
dignidade da pessoa humana.

Parágrafo Único. O benefício será pago em uma 
única parcela, com valor a ser definido em ato do Poder 
Executivo municipal.

Art. 32-B. O auxílio financeiro será concedido por 
imóvel atingido pela enchente, devendo ser utilizado 
para aquisição de móveis e eletrodomésticos, 
destinados a reposição ou reparação dos bens 
comprovadamente destruídos, exclusivamente para a 
unidade familiar beneficiada, sendo vedado a 
comercialização dos mesmos.

§ 1º A compra de itens em desacordo com o caput, 
implica em rejeição da prestação de contas, obrigando 
o beneficiário a devolver os valores porventura 
aplicados de forma irregular.

§ 2º a carência para concessão de novo benefício de 
auxílio enchente será de 1 (um) ano.

Art. 32-C. O auxílio financeiro somente será liberado 
med ian te  requer imen to  à  Sec re ta r ia  de  
Desenvolvimento Social (SEDES), na formado 
Capítulo II desta Lei e suplementações de requisitos 
e m  p o r t a r i a  e s p e c í f i c a ,  n e c e s s i t a n d o ,  
obrigatoriamente, de laudo técnico emitido pela 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
(COMPDEC).

§ 1º Não fará jus ao recebimento do auxílio financeiro, 
os requerentes que sofreram, somente inundações em 
garagens, quintais e lotes vagos.

§ 2º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil (COMPDEC) elaborará um mapa indicando os 
locais de alagamento, de modo a permitira os 
munícipes atingidos, facilidade no requerimento do 
benefício instituído por esta lei.”

Art. 6º. O inciso I do art. 35, da Lei Municipal nº 1.554, de 
28 de junho de 2018, passa avigorar com as seguintes 
alterações:

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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Pedagógicas em Unidades Socioeducativas.
VIII. Auxílio – Transporte;
IX. Auxílio – Alimentação;
(...)”

Art. 38. Aos servidores do Magistério Público 
Municipal, será concedida Gratificação pelo Exercício 
de At iv idades Pedagógicas em Unidades 
Socioeducativas, a que se refere o inciso VII do Artigo 
31, desta lei, no percentual de 30% (trinta por cento), 
calculada sobre seu vencimento, devida aos 
profissionais que estejam atuando nas unidades de 
atendimento acrianças e adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas com 
restrição de liberdade.

§1º - A Gratificação de que trata este artigo será paga 
integralmente quando o servidor desenvolver suas 
atividades durante toda a semana, ou de forma 
proporcional aos dias trabalhados.

§2º - A Gratificação de que trata o Caput deste Artigo 
cessará quando cessarem os motivos que ensejaram 
sua concessão.

Art. 39. Será concedido aos servidores do Magistério 
Público Municipal Auxílio-Alimentação e Auxílio-
Transporte, nos termos da Lei nº. 810/2007 e Lei nº. 
544/2001, respectivamente.”

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 21 DE JUNHO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1747/2022
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Altera o Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta no Município de 
Camaçari, altera o anexo I da Lei nº873 
de 04 de abri l de 2008, bem como o 
Anexo I da Lei 1577de 04 de abril de 
2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alterados no Quadro de Pessoal da 
Administração Direta Municipal os cargos de Cuidador 
Educacional, Intérprete de Língua de Sinais, Monitor 
Musical e Transcritor de Sistema Braile, que passam a 
integrar o Anexo I –Quadro de Pessoal da Lei Municipal nº 
874 de 04 de abril de 2008 e Anexo I da Lei 1577 de 04 de 
abril de 2019.
Parágrafo único. Os direitos e deveres dos respectivos 
cargos serão os mesmos aplicados aos demais cargos 

Art. 35 
...............................................................................

I – centralizar a concessão dos benefícios eventuais 
nos CRAS e na Coordenação da Proteção Básica – 
CPB.
[...]”

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Revogam-se todas as disposições em contrário, 
em especial o decreto municipal n. 7.325, de 02 de abril de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 21 DE JUNHO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1746/2022
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Altera a Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008 e institui a Gratificação 
p e l o  E x e r c í c i o  d e  A t i v i d a d e s  
P e d a g ó g i c a s  e m  U n i d a d e s  
Socioeducativas ao Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores 
do Magistério Público do Município de 
Camaçari e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. A Seção II – Da Remuneração, da Lei Municipal nº 
873, de 04 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

SEÇÃO II
Da Remuneração

Art. 31. Os servidores do Magistério Público 
Municipal, além do vencimento e das demais 
vantagens conferidas aos servidores em geral, 
previstas na Lei nº407/98 - Estatuto dos Servidores da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, no que for aplicável, 
farão jus às seguintes vantagens específicas:

I. Gratificação pela Regência de Classe;
II. Gratificação Pelo Exercício de Atividades 
Complementares
III. Gratificação de Incentivo a Atividade Pedagógica;
IV. Gratificação pelo Exercício de Docência no Turno 
Noturno;
V. Gratificação pelo Exercício de Docência com Alunos 
Portadores de Necessidades Educacionais Especiais;
VI. Gratificação pelo Exercício de Docência em 
Unidade Escolar Localizada na Zona Rural;
VII. Gratificação pelo Exercício de Atividades 
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constantes na Lei Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008.

Art. 2º - Ficam acrescidos ao os Anexos o anexo I da Lei nº 
873 de 04 de abril de 2008, bem como o Anexo I da Lei 
1577 de 04 de abril de 2019, em decorrência da
ampliação do número de cargos constantes no artigo 
anterior desta lei.

Art. 3º - Integram esta lei:
ANEXO I

QUADRO DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
CARGOS EFETIVOS

CLASSE 2 – Grupo Ocupacional Serviços 
Administrativos e Operacionais

Auxiliares:

Art. 4º - Em razão das alterações empreendidas pela 
presente Lei, fica alterado oAnexo I da Lei Municipal n. 
873/2008 que passa a viger acrescido do anexo únicoda 
presente lei.

Art. 5º- As despesas decorrentes do aumento do número 
de vagas do ANEXO IQUADRO DE PESSOAL 
A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E T A  C A R G O S  
EFETIVOSCLASSE 2 – Grupo Ocupacional Serviços 
Administrativos e Operacionais, serãocusteadas através 
das seguintes fontes de recurso:

I) Não Docentes: ação 2007, elemento de despesa 
319004, fonte de recurso1500.1001; ação 4009, elemento 
de despesa 319004, fonte de recurso1540.0000; ação 
4005, elemento de despesa 319004, fonte de 
recurso1540.0000; ação 4013, elemento de despesa 
319004, fonte de recurso1500.1001;

II) Docentes: ações 4005, 4009, 4008, 4013, todas no 
elemento de despesa319004, fonte de recurso 1540.1070.

Parágrafo único: Para todas as despesas previstas no Art. 
4º, já existe reservaorçamentária.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 21 DE JUNHO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1748/2022
DE 21 DE JUNHO DE 2022

Institui o Plano Municipal de 
Cultura domunicípio de Camaçari, 
Estado da Bahia, para o decênio 

2 0 2 2 - 2 0 3 2  e  d á  o u t r a s  
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS, COORDENAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO

Art. 1º - Fica instituído o Plano Municipal de Cultura do 
município de Camaçari para o decênio 2022 – 2032, na 
forma desta Lei.

Art. 2º - O Plano Municipal de Cultura será executado pela 
Secretaria de Cultura do município, cabendo ao Conselho 
Municipal de Cultura acompanhar e fiscalizar.

Parágrafo único - Será criado o Comitê Gestor do Plano 
Municipal de Cultura, que terá a finalidade de, sob a 
coordenação da Secretaria de Cultura, colaborar com a 
execução das ações e cumprimento das metas do Plano 
Municipal de Cultura.

Art. 3º - O Plano Municipal de Cultura deverá considerar o 
disposto nos planos e leis nacionais e estaduais 
relacionadas com as Políticas culturais e Direitos 
Humanos.

Parágrafo único - A implementação dos programas, 
auxílios, projetos e ações instituídos no âmbito do Plano 
Municipal de Cultura poderá ser realizada com a 
participação de instituições públicas ou privadas, mediante 
a celebração de instrumentos previstos em lei.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO

Art. 4º - Compete ao Poder Público, nos termos desta Lei:

I - Formular políticas públicas e programas que conduzam 
à efetivação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano 
Municipal de Cultura;

II - Manter o sistema de monitoramento das metas, ações e 
indicadores do Plano aprovado nesta Lei, devendo 
apresentar periodicamente relatório técnico à Câmara 
Municipal de Camaçari sobre o cumprimento das metas e 
ações estabelecidas neste Plano, bem como dará ampla 
publicidade aos resultados alcançados, mediante 
comunicação institucional permanente.

 III – Promover o fortalecimento e fomento da cultura local 
de forma ampla, através de ações de difusão, da 
realização de editais e seleções públicas para o estímulo a 
projetos culturais, da concessão de apoio financeiro e 
fiscal aos agentes culturais, da adoção de subsídios 
econômicos, da implantação regulada de fundos públicos 
e privados, não excluindo outras modalidades de 
incentivos, nos termos da lei;

IV - Proteger e promover a diversidade cultural local, a 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO 
CUIDADOR EDUCACIONAL 40 HORAS 300 

INTÉRPRETE DE LÍNGUAS DE 
SINAIS 

40 HORAS 100 

MONITOR MUSICAL 40 HORAS 15 
TRANSCRITOR DO SISTEMA 

BRAIL 
40 HORAS 100 
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criação artística, suas manifestações e as expressões 
culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos 
étnicos e suas derivações sociais, primando pela 
abrangência da noção de cultura garantindo a 
multiplicidade de seus valores e formações;

V – Elaborar ações de incentivo à produção e ao 
empreendedorismo cultural, a circulação e o intercâmbio 
de bens, serviços e conteúdos culturais, bem como o 
contato e a fruição do público com a arte e a cultura de 
forma universal;

VI – Promover ações de capacitação e fomento a 
iniciativas voltadas para o empreendedorismo cultural no 
âmbito das comunidades tradicionais;

VII - Garantir a preservação do patrimônio cultural local, 
resguardando os bens de natureza material e imaterial.

VIII - Articular as políticas públicas voltadas para a cultura e 
promover a organização de redes para a sua implantação, 
de forma integrada e transversal com as políticas públicas 
de educação, comunicação, ciência e tecnologia, direitos 
humanos, meio ambiente, turismo e planejamento urbano, 
dentre outras;

IX – Promover ações de intercâmbio voltadas para a 
difusão da cultura local nos diversos estados da federação 
brasileira, divulgando os bens culturais e criações de 
artistas locais, dando suporte à presença desses produtos 
nos mercados de interesse econômico e geopolítico do 
País;

X - Estimular a organização de instâncias consultivas e de 
participação da sociedade civil para formulação e debates 
de estratégias para a execução das políticas públicas de 
cultura no município;

XI - Incentivar o apoio de organizações e instituições do 
setor privado às ações desenvolvidas pelos agentes 
culturais do município.

CAPÍTULO III
DO FINANCIAMENTO

Art. 5º - Os Planos Pluri anuais e as Leis Orçamentárias do 
município deverão dispor sobre os recursos a serem 
destinados à execução das ações constantes desta Lei.

Art. 6º - A Secretaria de Cultura, na condição de 
coordenadora executiva do Plano Municipal de Cultura, 
deverá estimular a participação dos agentes culturais em 
editais promovidos pelo município, pelo Estado da Bahia, 
bem como pela União, de forma a atender os objetivos 
desta Lei e elevar o total de recursos destinados ao setor, 
visando garantir o seu cumprimento.

Art. 7º - Os recursos destinados à aplicação das ações 
previstas nesta Lei serão provenientes das seguintes 
fontes:

I - subvenções, auxílios, transferências, doações e 
contribuições oriundas de organismos públicos e privados;

II - rendimentos oriundos da aplicação de seus próprios 
recursos;

III - resultado de convênios, contratos e acordos firmados 
com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras;

IV - quaisquer recursos, créditos, rendas adicionais e 
extraordinárias e outras contribuições financeiras 
legalmente incorporáveis;

V - recursos provenientes do Fundo de Cultura do Estado 
da Bahia – FCBA Fundos de Cultura nacionais e 
in ternacionais,  das Dotações Orçamentár ias 
oriundasdosTesouros Municipal, Estadual e Federal e da 
iniciativa privada mediante a celebração de instrumentos 
previstos em lei.

CAPÍTULO IV
ESTRATÉGIAS, SISTEMA DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO

Art. 8º - Compete à Secretaria de Cultura desenvolver 
estratégias, monitorar e avaliar periodicamente o alcance 
das diretrizes e eficácia das metas previstas no Plano 
Municipal de Cultura.

§ 1° Garantir ao Comitê Gestor e ao Conselho Municipal de 
Cultura o acesso aos dados coletados e produzidos à título 
de monitoramento e avaliação do alcance das metas 
previstas no plano;

§ 2º Utilizar os equipamentos da Secretaria de Cultura 
como espaço de articulação para implementar ações do 
plano, tendo o Conselho Municipal de Cultura como 
principal interlocutor dessa articulação e os agentes da 
Secult como multiplicadores de informações culturais que 
permitam a Sociedade Civil acessar a política pública de 
cultura a partir das suas comunidades.

§ 3° Promover parcerias com empresas, instituições de 
ensino e pesquisa, público e privada para atuar juntamente 
com o poder público na formação e qualificação em 
cultura.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA – EIXOS, DIRETRIZES, METAS E 

AÇÕES

Art. 9º - O Plano Municipal de Cultura de Camaçari está 

estruturado em 05 (cinco) Eixos Estruturantes nos quais 

estão distribuídas as 14 (quatorze)diretrizes, 15 (quinze) 

Metas e 115 (cento e quinze) Ações.

I - EIXOS ESTRUTURANTES

1. Acesso à Cultura;

2. Fomento à Cultura;

3. Benefícios Culturais;
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4. Qualidade da Cultura;

5. Economia da Cultura.

Art. 10- EIXO ESTRUTURANTE1 – ACESSO À CULTURA 

- Acesso aos produtos, serviços, bens e informações 

culturais.

§ 1º Diretriz I: Da Gestão Participativa.

Meta – ampliar a participação popular através dos 

mecanismos de gestão participativa, através das 

seguintes ações:

a) Realização de no mínimo 05 (cinco) Conferências 

Municipais de Cultura até o ano de 2032, com a 

participação da sociedade civil, setores públicos e 

privados, organizações, instituições e agentes artísticos e 

culturais;

b) Realização de eleições junto à sociedade Civil a cada 3 

(três) anos para composição do Conselho Municipal de 

Cultura;

c) Criação de espaços de consulta, reflexão e proposição 

de conceitos e estratégias, tais como fóruns e seminários 

que envolvam a formulação e o debate sobre as políticas 

culturais, garantindo a participação ampla dos agentes por 

segmento cultural;

d) Promover iniciativas de incentivo à participação da 

sociedade nas reuniões do Conselho Municipal de Cultura 

do município, incluindo reuniões itinerantes em espaços 

culturais, associações de moradores e em instituições 

representativas da sociedade civil, a exemplo de 

universidades e associações de classes.

e) Estimular debates para ampliação dos segmentos 

representados no Conselho de Cultura.

§ 2º Diretriz II: – Do Sistema Municipal de Informações 

e Indicadores Culturais - SMIIC

Meta – Aprimorar o Sistema Municipal de Informações e 

Indicadores Culturais –SMIIC, implantado desde 2017, 

através das seguintes ações:

a) Fortalecer instrumentos de mapeamento, cadastro e 

atualização de dados e informações sobre agentes, 

projetos e espaços culturais, tais como o Mapa Cultural de 

Camaçari;

b) Estimular e dar suporte aos agentes e espaços culturais 

a fim de que se cadastrem e alimentem o SMIIC com 

informações atualizadas;

c) Continuar o cadastramento de todos os equipamentos 

culturais existentes no município, tais como museus, 

teatros, centros comunitários, associações, memoriais, 

parques e outros;

d) Fortalecer o Observatório Cultural de Camaçari 

aprimorando os indicadores de resulta do e os critérios de 

avaliação;

e) Estimular a Sociedade Civil a prestar informações 

necessárias para atualização periódica do SMIIC.

f)Divulgar e aprimorar os sistemas de informações para 

gerar interação entre os agentes e espaços culturais.

§ 3º Diretriz III – Do Incentivo à Comunicação e 

Divulgação da Cultura.

Meta – Promover o incentivo à comunicação e divulgação 

da cultura, através das Seguintes ações:

a) Divulgação os eventos culturais ofertados no município 

estimulando a produção e o registro dos diversos eventos, 

festas e promoções artístico culturais em redes sociais e 

plataformas digitais;

b) Apoio às iniciativas sociais de criação de portais e 

agências de comunicação, com o objetivo de produzir e 

divulgar a sua realidade cultural;

c) Apoiar e incentivar a circulação das produções artísticas 

e culturais locais na internet e nos demais meios de 

comunicação, ampliando o espaço da mídia nos espaços 

culturais;

d) Estímulo às rádios comunitárias e comerciais no âmbito 

do município em promover a execução de músicas dos 

artistas locais, bem como divulgação da agenda de 

atividades culturais, no intuito de fomentar o circuito 

cultural.

Art. 11 - EIXO ESTRUTURANTE 2 – FOMENTO À 

CULTURA - Apoio e incentivos financeiros para a 

realização de atividades culturais.

§ 1º Diretriz IV - Do Apoio às Manifestações Culturais 

de Matrizes Africanas e Outras atividades ligadas ao 

povo negro

Meta – Conceder apoio, aprimorar e incentivar as 
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atividades que tenham origem nas

raízes africanas como forma de resgatar, preservar e 

difundir as tradições da comunidade negra do município, 

através das seguintes ações:

a) Produzir materiais informativos sobre as manifestações 

culturais de matrizes africanas e outras atividades culturais 

ligadas ao povo negro, visando ampla distribuição e 

divulgação, especialmente nas escolas do município.

b) Criar editais setoriais locais para que as comunidades 

negras sejam contempladas.

c) Estimular e apoiar os Terreiros de Candomblé na criação 

de Memoriais em seus espaços como forma de manter 

viva a história dos seus ancestrais;

d) Apoiar e estimular encontros das mulheres que praticam 

a Capoeira no município, além de incentivar o surgimento 

de Mestras do segmento;

e) Criar no município um espaço específico para a prática 

da Capoeira, apresentações de Samba de Roda, Samba 

Chula, Maculelê, Cheganças e outras manifestações 

culturais;

f) Promover ações transversais com diversos setores da 

Administração Pública e da Sociedade Civil para a 

realização de um Censo dos Terreiros de Candomblé 

existentes no município, orientando aqueles que estejam 

habilitados a iniciar processo de Tombamento junto a 

SECULT.

§ 2º Diretriz V – Do Apoio à Realização e Circulação de 

Espetáculos e Outras Atividades Culturais.

Meta – Conceder apoio e incentivar a realização e 

circulação de espetáculos, festivais e outras atividades 

culturais, através das seguintes ações:

a) Estímulo às parcerias público-privado, no sentido de 

apoiar a organização e a promoção de eventos artísticos e 

culturais;

b) Promoção e incentivo a iniciativas culturais tais como 

festivais, feiras, mostras, encontros, projetos e 

apresentações, que contemplem às mais diversas áreas 

culturais do município;

c) Realização de seleção pública para apoio financeiro a 

projetos culturais através de editais que contemplem todos 

os segmentos, buscando a democratização de acesso aos 

recursos públicos municipais e o fortalecimento de todas 

as linguagens;

a

d) Realização de Editais Setoriais que contemplem os 

fazedores de cultura de Camaçari, com destaque para os 

residentes na Zona Rural do município como medida 

compensatória e descentralizadora de acesso aos bens e 

produtos culturais.

e) Estimular ações culturais nos bairros periféricos de 

Camaçari Sede, na Costa e na Zona Rural promovendo a 

descentralização das políticas culturais;

f) Inclusão no Calendário Oficial de Manifestações 

Culturais, uma Bienal Cultural, englobando uma Feira 

Literária, Exposições de Artes Visuais e Espetáculos de 

Dança, Música, Teatro e Circo;

g) Fomentar a produção artística e cultural por meio do 

apoio à criação, registro, difusão e distribuição de obras e 

das expressões artísticas;

h) Incentivar a realização de ações e eventos voltados 

para o público infanto-juvenil, adolescentes, pessoas com 

necessidades especiais (PCD's) e terceira idade;

i) Apoiar e incentivar a realização de festivais de teatro, 

dança e música, garantindo apresentações nos diversos 

bairros do município com a participação de grupos locais e 

das regiões circunvizinhas;

j) Criar novos espaços públicos voltados para a difusão da 

cultura local englobando todas as manifestações culturais 

na cidade;

k)Aprimoramento das atividades de Artes Integradas da 

Secult com atividades lúdicas direcionadas para os 

públicos infantil, adolescentes e melhor idade;

l) Estimular e apoiar ações voltadas para o 

desenvolvimento das artes circenses nas comunidades do 

município;

m) Apoio contínuo aos grupos artísticos e culturais 

permanentes, além dos pesquisadores do campo da 

cultura, inclusive para participação em eventos nacionais;

n) Promover o intercâmbio cultural com festivais nacionais 

na área de música e com apresentação de músicas 

autorais.

o) Realizar Mostras Itinerantes de Artesanato percorrendo 
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diversas localidades do município, para divulgar os 

saberes dos mestres da região.

p) Promover apresentações dos grupos culturais do 

município nas escolas de Camaçari;

q) Criação de editais voltados para a manutenção das 

bandas, fanfarras e orquestras municipais.

§ 3º Diretriz VI – Dos Programas de Apoio, Manutenção, 

Dinamização e Gestão dos Equipamentos Culturais.

Meta – Criar programas de apoio, manutenção e gestão 

dos equipamentos públicos culturais, através das 

seguintes ações:

a) Identificação dos espaços culturais, patrimônios 

públicos e imóveis do município;

b) Criação de programas para apoio e estímulo ao uso dos 

espaços para a realização de manifestações artísticas e 

culturais;

c) Estimular a circulação das práticas teatrais e circenses 

nos espaços públicos;

d) Implantação de Equipamentos Culturais, com a 

finalidade de estabelecer espaços para estimular a 

pesquisa sobre a memória do município;

e) Fomentar e salvaguardar as áreas já declaradas e 

identificadas como Patrimônio Cultural no município;

f) Estabelecer parcerias com os espaços comerciais de 

Camaçari para que haja a exposição e vendas das peças 

produzidas pelos artesãos da região;

g) Mapeamento de acervos museológicos com a 

participação da sociedade civil, instituições públicas e 

privadas visando à alimentação do sistema de 

arquivamento e conservação;

h) Fortalecimento de programas voltados à preservação 

cultural nos espaços museais;

i) Realizar um estudo do patrimônio arquitetônico cultural 

do município;

j) Dinamizar as atividades dos equipamentos culturais do 

município com a realização de saraus, encontros literários 

e apresentações musicais e teatrais;

k) Reforma e revitalização da Estação Ferroviária de 

Parafuso transformando o local em equipamento cultural 

onde possam ser realizadas diversas atividades culturais e 

de educação patrimonial.

l) Promover políticas públicas para descentralização dos 

equipamentos e das ações culturais em todo o município;

m) Buscar a integração dos equipamentos culturais e 

demais espaços às políticas de mobilidade e estrutura 

urbana, estabelecendo conexão com transporte, 

iluminação, sinalizadores e rotas acessíveis.

n) Implantar sistema de Wi-Fi livre, com acesso à internet 

gratuita nos equipamentos culturais.

§ 4o - Diretriz VII – Das Ações de Incentivo ao Livro, a 

Literatura e as Bibliotecas.

Meta – Realizar, incentivar e apoiar ações culturais 

destinadas a Política Municipal do Livro e da Leitura 

(PMLL), através das seguintes ações:

a) Estimular a produção, o intercâmbio e a divulgação de 

informações, e apoiar a formação de redes sociais e 

culturais voltadas para o incentivo à produção literária;

b) Incentivar a participação de alunos das redes públicas e 

privadas de ensino em editais de concursos literários 

dentro e fora do município;

c) Fomentar a leitura e a produção literária nas escolas de 

ensino básico do município apoiando ações de 

transversalidade com a Secretaria de Educação;

d) Realizar periodicamente uma Feira Literária no 

município com o envolvimento de escritores e agentes 

literários da Região Metropolitana de Salvador;

e) Apoiar e fomentar a popularização das produções 

históricas camaçarienses por meio de seminários, peças 

teatrais e vídeos-documentários, como instrumentos 

educativos e de pesquisa;

f) Incentivar e apoiar a realização de recitais de poesia e 

releituras de textos nos espaços culturais fortalecendo e 

estimulando a prática da leitura, principalmente entre os 

jovens e adolescentes;

g) Reforma e ampliação das bibliotecas e salas de leitura 

existentes no município;

h) Criação de mecanismos de certificação para fomentar e 
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identificara produção literária no município;

i) Criação de mecanismos para elaboração de um acervo, 

buscando inventariar a história do município 

contemplando as diversas linguagens, de modo a 

constituir o patrimônio literário municipal;

j) Estimular a parceria público-privada visando a 

realização de projetos com a participação da sociedade 

civil, através de universidades, associações e redes de 

ensino para apropriação da história oral estabelecendo o 

compartilhamento democrático das informações.

§ 5º Diretriz VIII - Proteção e Valorização dos 

Conhecimentos e Expressões das Culturas Populares 

e Tradicionais.

Meta 1 – Promover a proteção dos conhecimentos e 

expressões culturais do município, através das seguintes 

ações:

a) Estimular e intermediar diálogos entre mestras e 

mestres da cultura popular de Camaçari.

b) Produzir um Inventário sobre o Patrimônio Cultural 

Material e Imaterial a ser distribuído principalmente nas 

escolas municipais, com informações sobre as diversas

manifestações culturais.

c) Proteger e valorizar festas e manifestações culturais 

tradicionais;

d) Realização de encontros periódicos de Ternos de Reis, 

Cheganças, Samba de Viola, Samba Chula, Samba de 

Roda, dentre outras expressões da cultura popular;

e) Divulgação, mediante a confecção de catálogos, 

revistas, produção de vídeos, apresentações públicas, e 

outras formas de promoção e preservação das expressões 

culturais e tradicionais da região;

f) Apoiar e reconhecer os Mestras e Mestres da Cultura 

Popular de Camaçari que atuam no resgate, difusão e 

preservação das manifestações culturais da região;

g) Estimular a participação das quadrilhas juninas nos 

eventos culturais da cidade;

h) Estimular a disponibilização de espaços públicos para 

que as quadrilhas domunicípio possam realizar ensaios;

Meta 2 – Promover a valorização e o reconhecimento das 

comunidades quilombolas, indígenas e povos de terreiro, 

através das seguintes ações:

a) Realizar o mapeamento das comunidades quilombolas, 

indígenas e povos de terreiro existentes no município;

b) Conceder apoio às manifestações culturais 

desenvolvidas no âmbito das comunidades quilombolas, 

indígenas e comunidades de terreiro;

c) Estimular a realização de parcerias público-privadas em 

prol do empreendedorismo étnico cultural, no âmbito do 

município;

d) Realização periódica de uma Feira Cultural e 

Gastronômica, para incentivara Economia da Cultura com 

a produção e venda de artesanato local, bem como 

produtos da agricultura familiar..

§ 6º Diretriz IX – Da inclusão de pessoas com 

necessidades especiais (PCD's) e pessoas do movimento 

LGBTQIA+ nas atividades culturais

Meta – Promover atividades que facilitem a participação de 

grupos menos beneficiados, através das seguintes ações:

a) Incluir nas atividades e eventos culturais intérpretes de 

Libras e leitura em Braille facilitando assim a compreensão 

e a interatividade das pessoas com essas necessidades 

especiais;

b) Garantir a todos o acesso às dependências dos 

equipamentos culturais, em atendimento às normas de 

acessibilidade arquitetônica.

c) Fomentar, em conjunto com as instituições que 

representam o movimento, a criação de Grupos de 

Trabalho de Arte e Cultura LGBTQIA+ com o objetivo de 

elaborar estratégias de cultura para a comunidade LGBT 

de Camaçari, organizando espaços de diálogos que 

efetivamente acolham a diversidade.;

d)

e) Estimular a realização de eventos, capacitação, 

publicações e manifestações artísticas e culturais que 

promovam a conscientização, valorização, preservação e 

difusão da temática LGBTQIA+;

f) Incluir nos grandes eventos oficiais da cidade 

manifestações artísticas do movimento LGBTQIA+ nas 

suas diversas performances;

§ 7º Diretriz X – Da Proteção e Valorização das 
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Expressões Artísticas e Culturais

Meta – Desenvolver atividades que promovam a Proteção 

e Valorização das Expressões Artísticas e Culturais nas 

suas diversas formas de expressão, através das

seguintes ações:

a) Fomento à criação de Companhias Artísticas 

Municipais, contemplando as diversas formas e expressão 

cultural;

b) Estimular a Inclusão dos diversos segmentos culturais 

nos eventos oficiais da cidade, tais como lavagens, festas 

de final e ano e desfiles cívicos entre outros;

c) Estimular a descentralização de equipamentos e 

serviços culturais para periferias e zona rural a fim de 

ampliar o grau de desenvolvimento cultural das 

comunidades mais afastadas da Sede;

d) Estimular a realização de circuitos de cinema e 

audiovisual nas escolas municipais e em alguns bairros, de 

forma itinerante.

Art. 12 - EIXO ESTRUTURANTE 3 – BENEFÍCIOS 

CULTURAIS - Implantar políticas de benefícios 

permanentes para os agentes culturais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Diretriz XI – Da concessão de 

benefícios permanentes aos trabalhadores da cultura

Meta – Criar mecanismos para apoiar os agentes culturais 

através das seguintes ações:

a) Implementar em etapas o Bolsa Cultura e o Vale Cultura 

para apoiar os agentes culturais do município;

Art. 13 - EIXO ESTRUTURANTE 4 – QUALIDADE NA 

CULTURA -Implantação de sistemas de qualidade nas 

atividades culturais.

§ 1º Diretriz XII- Da Capacitação dos Agentes e 

Gestores da Cultura

Meta – Promover a capacitação e formação permanentes 

dos agentes e gestores da cultura, através das seguintes 

ações:

a) Implantar Sistemas Informatizados de Gerenciamento 

do Patrimônio Material e Imaterial, de equipamentos 

culturais e de atividades financeiras;

b) Instituir um programa de Formação Cultural com a 

realização de cursos, oficinas, palestras, fóruns e 

seminários de conteúdos técnicos, envolvendo todas as 

linguagens artísticas, patrimônio cultural, gestão cultural e 

empreendedorismo como forma de capacitar os agentes 

culturais públicos e da sociedade civil;

c) Capacitar técnicos em captação de recursos e gestão 

cultural junto aos órgãos financiadores públicos e 

privados, visando a viabilização das metas e ações 

previstas neste Plano;

d) Realizar oficinas diversas e apoiar ações que promovam 

a profissionalização dos artistas e agentes culturais locais;

e) Estimular a capacitação dos membros do Conselho 

Municipal de Cultura, através da concessão de apoio para 

participação em oficinas, palestras, cursos ou workshops 

nas mais diversas áreas da cultura, mediante recursos do 

Fundo Municipal de Cultura.

§ 2º Diretriz XIII – Da Transversalidade entre a Cultura e 

outras secretarias

Meta – Promover atividades integradas e transversais com 

outras secretarias que colaborem para o desenvolvimento 

cultural do cidadão camaçariense, através das seguintes 

ações:

a) Implementar ações culturais nas escolas da rede 

pública municipal que potencializem o eixo da arte-

educação nas suas diferentes linguagens a partir da 

identidade cultural das comunidades e das origens 

históricas do município.

b) Estimular a Educação Patrimonial nas rede municipal de 

ensino para o fortalecimento e valorização do Patrimônio 

Cultural do município;

c) Estimular a formação cidadã através do ensino de arte e 

cultura nas escolas públicas, contemplando os diversos 

segmentos culturais por meio de práticas que valorizem a 

cultura local, o resgate à memória e construção de 

identidades juvenis;

d) Desenvolver junto com as Secretarias de Turismo e 

Meio Ambiente ações que promovam o turismo Eco 

Cultural em localidades tais como Lagoa da Paz, 

Cachoeirinha, Cacimbão, Arembepe, Quilombo da 

Cordoaria, Cajazeiras de Abrantes, Prainha, comunidade 

de Parafuso, entre outras;
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e) Promover a implementação de atividades culturais nos 

Centros Esportivos do município;

f) Desenvolver em parceria com a Secretaria do Meio 

Ambiente um projeto para reciclagem de materiais a serem 

utilizados na produção de peças artesanais.

g) Promover amplo debate com os diversos setores da 

administração pública a fim de criar um dispositivo legal 

que permita a Secretaria de Cultura doar equipamentos e 

materiais para os diversos grupos culturais;

Art. 14 - EIXO ESTRUTURANTE 5 – ECONOMIA DA 

CULTURA – Desenvolver ações de geração de renda e 

emprego para os agentes culturais.

PA R Á G R A F O  Ú N I C O  -  D i r e t r i z  X I V –  D o  

Desenvolvimento da Economia da Cultura por meio da 

criação de Redes Setoriais na Sociedade Civil.

Meta – Estimular o empreendedorismo cultural através da 

criação de redes setoriais, através das seguintes ações:

a) Fomentar o empreendedorismo cultural;

b) Promover cursos de capacitação e a qualificação das 

redes empreendedoras da cultura;

c) Incentivar o uso e consumo de produtos culturais do 

município;

d) Promover a criação, produção, difusão, e circulação de 

bens e serviços culturais;

e) Desenvolver ações transversais de economia, 

envolvendo diversos órgãos públicos municipais, estadual 

e federal, através de políticas culturais;

f) Estimular a criação de um espaço público com 

características comerciais e turísticas que viabilize o 

escoamento da produção de artesanato e artes plásticas 

do município, principalmente os oriundos da Zona Rural de 

Camaçari;

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - O Plano Municipal de Cultura de Camaçari terá a 

vigência de 10 (dez) anos e será revisto bienalmente, 

tendo como objetivo a atualização e o aperfeiçoamento de

suas diretrizes e metas.

Parágrafo único - A primeira revisão do Plano será 

realizada após 02 (dois) anos a contar da data de vigência 

desta Lei, assegurada a participação do Conselho 

Municipal de Cultura, de agentes do Poder Público e da 

ampla representação da Sociedade Civil.

Art. 16 - O processo de revisão das diretrizes e metas do 

Plano Municipal de Cultura de Camaçari será realizada 

pelo Comitê Gestor e pelos membros do Conselho 

Municipal de Cultura.

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Cultura deverá dar 

ampla publicidade ao conteúdo deste Plano, bem como à 

realização de suas diretrizes e metas, estimulando a 

transparência e o controle social em sua implementação.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 21 DE JUNHO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00108/2022 DO 
CONTRATO Nº 332/2008 – ALECSANDRA RIBEIRO 
PAZ.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do RG nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o  
CONTRATO Nº 332/2008, conforme Dispensa de 
Licitação nº 100/2008 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 
0332.2008, Dispensa de licitação nº 100/2008

OBJETO: Locação de Imóvel situado a Rua Santa Rosa, 
s/n, Avenida Radial A, Camaçari-BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 00108/2022, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:
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Camaçari-BA, 01 de junho de 2022

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00109/2022 DO 
CONTRATO Nº 0154/2019 – ANGELITA RODRIGUES 
DOS SANTOS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do RG nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o  
CONTRATO Nº 0154/2019, conforme processo 
Administrativo nº 0402.11.07.350.2017 e Dispensa de 
Licitação nº 0007/2019 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: Dispensa de licitação nº 
007/2019.

OBJETO: Locação de Imóvel, situado na Rua Um, via 
COPEC, S/N, Loteamento Santo Antonio, BA 512, 
Entrocamento/ Camaçari, para Instalação da Escola do 
Ensino Infantil Jardim Santo Antonio.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 00109/2022, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 01 de junho de 2022

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022  DO 
CONTRATO N° 0080/2021 DA ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PARAFUSO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 

Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Educação do Município, Sra. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO, Brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
4 8 6 . 6 3 6 . 7 0 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0080/2021, conforme processo nº 
00599.11.07.682.2020 que originou o processo 
administrativo nº 00038.11.07.682.2022, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  E d i t a l  d e  
Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos– COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviço para o atendimento às 
crianças de zero a cinco anos e onze meses, para o 
Serviço de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola – 
primeira etapa da Educação Básica a partir do ano de 
2021, de forma complementar à Rede Municipal de 
Ensino do Município, atendidas as condições mínimas 
de participação estabelecidas no referido 
instrumento, conforme contrato nº 0096/2021 e Edital 
de Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quarta – DO PREÇO, prevista no instrumento 
inicial no valor/aluno de R$ 4.736,10 (quatro mil 
setecentos e trinta e seis reais e dez centavos) - PRÉ-
ESCOLA INTEGRAL; e R$ 2.914,52 (dois mil, 
novecentos e quatorze reais e cinquenta e dois reais) – 
CRECHE PARCIAL; atualizando nos termos da Portaria 
Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021 do 
Ministério da Educação passando aos valores de R$ 
6.080,19 (seis mil oitenta reais e dezanove centavos) – 
PRÉ-ESCOLA INTEGRAL; e R$ 3.741,65 (três mil, 
setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco 
centavos) – CRECHE PARCIAL; conforme lei, com 
efeitos retro operantes à data de 01 de janeiro de 2022 
conforme estabelecido na Portaria referenciada.

Camaçari-BA, 10 de junho de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N° 0095/2021 DA CENTRO COMUNITÁRIO 
DE DESENVOLVIMENTO RECANTO DAS ÁRVORES.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
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Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Educação do Município, Sra. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO, Brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
4 8 6 . 6 3 6 . 7 0 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0095/2021, conforme processo nº 
00599.11.07.682.2020 que originou o processo 
administrativo nº 00011.11.07.682.2022, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  E d i t a l  d e  
Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos– COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviço para o atendimento às 
crianças de zero a cinco anos e onze meses, para o 
Serviço de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola – 
primeira etapa da Educação Básica a partir do ano de 
2021, de forma complementar à Rede Municipal de 
Ensino do Município, atendidas as condições mínimas 
de participação estabelecidas no referido 
instrumento, conforme contrato nº 0095/2021 e Edital 
de Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quarta – DO PREÇO, prevista no instrumento 
inicial no valor/aluno de R$ 4.007,47 (quatro mil sete 
reais e quarenta e sete centavos) - CRECHE 
INTEGRAL; e R$ 4.736,10 (quatro mil setecentos e 
trinta e seis reais e dez centavos) - PRÉ-ESCOLA 
INTEGRAL – atualizando nos termos da Portaria 
Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021 do 
Ministério da Educação passando aos valores de R$ 
5.144,77 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e 
setenta e sete centavos – CRECHE INTEGRAL; e R$ 
6.080,19 (seis mil oitenta reais e dezanove centavos) – 
PRÉ-ESCOLA INTEGRAL, conforme lei, com efeitos retro 
operantes à data de 01 de janeiro de 2022 conforme 
estabelecido na Portaria referenciada.

Camaçari-BA, 10 de junho de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N° 0086/2021 DA ASSOCIAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL DA BAHIA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 

de Educação do Município, Sra. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO, Brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
4 8 6 . 6 3 6 . 7 0 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0086/2021, conforme processo nº 
00599.11.07.682.2020 que originou o processo 
administrativo nº 0035.11.07.682.2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal n 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  E d i t a l  d e  
Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos– COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviço para o atendimento às 
crianças de zero a cinco anos e onze meses, para o 
Serviço de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola – 
primeira etapa da Educação Básica a partir do ano de 
2021, de forma complementar à Rede Municipal de 
Ensino do Município, atendidas as condições mínimas 
de participação estabelecidas no referido 
instrumento, conforme contrato nº 0086/2021 e Edital 
de Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quarta – DO PREÇO, prevista no instrumento 
inicial no valor/aluno de R$ 2.914,52 (dois mil 
novecentos e quatorze reais e cinquenta e dois 
centavos) - CRECHE PARCIAL; e R$ 4.736,10 (quatro 
mil, setecentos e trinta e seis reais e dez centavos) - 
PRÉ-ESCOLA PARCIAL atualizando nos termos da 
Portaria Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021 
do Ministério da Educação aos valores de R$ 3.741,65 
(três mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e 
cinco centavos – CRECHE PARCIAL; e R$ 5.144,77 
(cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e 
sete  centavos) - PRÉ-ESCOLA PARCIAL conforme lei , 
com efeitos retro operantes à data de 01 de janeiro de 2022 
conforme estabelecido na Portaria referenciada.

Camaçari-BA, 10 de junho de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022  DO 
CONTRATO N° 0094/2021 DO GRUPO DE MÃES 
NOSSA SENHORA DO AMPARO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Educação do Município, Sra. NEURILENE MARTINS 
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RIBEIRO, Brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
4 8 6 . 6 3 6 . 7 0 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0094/2021, conforme processo nº 
00599.11.07.682.2020 que originou o processo 
administrativo nº 0033.11.07.682.2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal n 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  E d i t a l  d e  
Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos– COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviço para o atendimento às 
crianças de zero a cinco anos e onze meses, para o 
Serviço de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola – 
primeira etapa da Educação Básica a partir do ano de 
2021, de forma complementar à Rede Municipal de 
Ensino do Município, atendidas as condições mínimas 
de participação estabelecidas no referido 
instrumento, conforme contrato nº 0094/2021 e Edital 
de Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quarta – DO PREÇO, prevista no instrumento 
inicial no valor/aluno de R$ 4.007,47 (quatro mil sete 
reais e quarenta e sete centavos) - CRECHE 
INTEGRAL; e R$ 4.736,10 (quatro mil setecentos e 
trinta e seis reais e dez centavos) - PRÉ-ESCOLA 
INTEGRAL atualizando nos termos da Portaria 
Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021 do 
Ministério da Educação aos valores de R$ 5.144,77 (cinco 
mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete 
centavos – CRECHE INTEGRAL; e R$ 6.080,19 (seis mil 
oitenta reais e dezanove centavos) – PRÉ-ESCOLA 
INTEGRAL conforme lei , com efeitos retro operantes à 
data de 01 de janeiro de 2022 conforme estabelecido na 
Portaria referenciada.

Camaçari-BA, 10 de junho de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N° 0092/2021 DA ASSOCIAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL DA BAHIA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro 
– Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 

Secretária de Educação do Município, Sra. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO, Brasileira, portadora 
da carteira de identidade – RG nº.297172999, SSP-BA, 
inscrita no CIC/MF sob o n° 486.636.705-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o contrato nº 0092/2021, conforme 
processo nº 00599.11.07.682.2020 que originou o 
processo administrativo nº 0034.11.07.682.2021, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n 
8.666/93,  com as a l terações in t roduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO V INCULANTE:  Ed i t a l  de  
Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos– 
COMPEL.

OBJETO: Prestação de serviço para o atendimento 
às crianças de zero a cinco anos e onze meses, para 
o Serviço de Educação Infantil – Creche e Pré-
Escola – primeira etapa da Educação Básica a partir 
do ano de 2021, de forma complementar à Rede 
Municipal de Ensino do Município, atendidas as 
condições mínimas de participação estabelecidas 
no referido instrumento, conforme contrato nº 
0092/2021 e Edital de Credenciamento nº 001/2021 e 
seus anexos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 01/2022, cujo objetivo é a alteração do 
Disposto na Cláusula Quarta – DO PREÇO, prevista 
no instrumento inicial no valor/aluno de R$ 2.914,52 
(dois mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e 
dois centavos) - CRECHE PARCIAL; e R$ 4.007,47 
(quatro mil e sete reais e quarenta e sete centavos) - 
PRÉ-ESCOLA PARCIAL atualizando nos termos da 
Portaria Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 
2021 do Ministério da Educação aos valores de R$ 
3.741,65 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e 
setenta e sete centavos – CRECHE PARCIAL; e R$ 
5.144,77 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e 
setenta e sete  centavos) - PRÉ-ESCOLA PARCIAL 
conforme lei , com efeitos retro operantes à data de 01 
de janeiro de 2022 conforme estabelecido na Portaria 
referenciada.

Camaçari-BA, 10 de junho de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

ÓRGÃO  UNIDADE 
GESTORA  

PROJ. ATIVIDADE  ELEMENTO DE 
DESPESA  

FONTE DE 
RECURSOS  

03.03.03  
Secretaria de 
Educação  

03.03.03  
Secretaria de 
Educação  

4005 Funcionamento 
da Rede de Educação 
Básica – Creches.  
4008 Funcionamento 
da Rede de Educação 
Básica – Pré-Escola.  

33.90.39.00  
Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica  

1500.1001 Recursos 
não vinculados de 
impostos destinados à 
despesas com 
manutenção e 
desenvolvimento d o 
ensino  
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