
CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA DE CAMAÇARI

Instituído pela lei municipal nº 1017 de 16 de outubro de 2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2015

A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 20/SECULT , em cumprimento ao disposto
no art. 7º, § 1º da Lei Municipal nº 1017 de 16 de Outubro de 2009 que reorganizou o Conselho
Municipal da Cultura e 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  os  itens  4.9  e  4.10  do  Edital  de
Convocação nº 01 de 23 de dezembro de 2014,  convoca para o dia 20 de fevereiro de 2015 no
Teatro Alberto Martins, Av. Eixo Urbano Central, s/n, Centro, das 14:00 hs às 19:00 hs,  eleição
para  membro  suplente  do  segmento  de  música  a  fim  de  concluir  o  mandato  do  triênio
2013/2016.

1. DA INSCRIÇÃO  DE CANDIDATOS

1.1. Somente poderão votar os eleitores habilitados no segmento de música.

1.2. Não serão abertas novas inscrições para eleitores.

1.3.  Os  eleitores  que  pretendam  se  inscrever  como  candidatos  à  vaga  deverão  fazê-lo  na
Secretaria da Cultura,  Av. Eixo Urbano Central, s/n, Centro, entre os dias 06 de fevereiro de
2015 e 18 de fevereiro de 2015 de 09:00hs às 17:00 hs, exceto em sábados, domimgos, feriados.

1.4. São elegíveis a membros do Conselho Municipal da Cultura de Camaçari, os candidatos da
sociedade civil nas áreas artístico - culturais 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 em atividades culturais;
d) não estar vinculado, a qualquer título, à Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal
de Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de
Governo,  Secretária  de  Desenvolvimento  Social,  Legislativo  Municipal,  Comitê  de  Fomento
Industrial  de  Camaçari  –  COFIC,  Organização  Social  Instituto  Professor  Raimundo  Pinheiro,
Associação Comercial e Empresarial de Camaçari – ACEC.

1.5. Os ocupantes de cargos ou funções em comissão da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem
como de suas entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas e sociedades de economia
mista  não poderão ser candidatos.

2. DA DOCUMENTAÇÃO DOS CANDIDATOS

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



2.1.1  Cópia  e  original  de  documentos  de identificação com fotografia  (carteira  de identidade,
carteira de motorista ou outro equivalente);

2.1.2  Cópia  e  original  de  comprovante  de  residência  que  comprove  a  sua  permanência  no
Município, há no mínimo 1 (um) ano (faturas de água, luz, telefone, contrato de locação de imóvel
com  firma  reconhecida,  correspondência  de  instituição  bancária/financeira,  documentos  ou
correspondência expedida por órgãos oficias das esferas municipal, estadual ou federal). 

2.1.3. São provas de atuação artística ou reconhecimento de atividade cultural qualquer um dos
seguintes documentos emitidos nos últimos 3(três) anos antes do ato de inscrição: matérias de
jornal  ou em  internet, atestados  emitidos  por  instituições  públicas  e  privadas,  certificados ou
declarações  de  reconhecimento  da  atividade  cultural  assinado  por  no  mínimo 05  pessoas  de
notório saber cultural.

3.DA ELEIÇÃO

3.2. A Secretaria da Cultura de Camaçari divulgará no quadro de aviso da sua sede, a relação dos
candidatos habilitados a participarem do processo eleitoral.

3.3. Os eleitores poderão interpor recurso contra a relação de habilitados até o final do processo
de votação, o qual será reduzido à termo em ata.

3.4. A eleição se dará no dia de 20 de fevereiro de 2015, no horário das 14:00 hs às 19:00 hs no
Teatro Alberto Martins, Av. Eixo Urbano Central, s/n, Centro.

3.5. Os eleitores manifestar-se-ão através de voto secreto.

3.6. Não serão aceitos votos por procuração.

3.7. Os eleirores poderão interpor recurso contra o resultado da eleição  até o final da sessão de
posse do novo conselheiro que ocorrerá no Teatro Alberto Martins, Av. Eixo Urbano Central, s/n,
Centro, no dia 23 de janeiro de 2015, entre as 14:30hs e 18:00hs, devendo, para tanto, apontar
alguma irregularidade  no procedimento de votação.

4. DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

4.1. No dia e horário acima referidos no item 3.4. do presente Edital, os eleitores comparecerão ao
local de votação, portando documento de identificação com foto;

4.2. Após assinarem a lista de comparecimento, receberão cédula de votação contendo apenas os
nomes dos candidatos para o segmento no qual estão habilitados;

4.3.  Concluída a votação,  serão registradas  as ocorrências  em ata e imediatamente iniciado o
processo de apuração na presença dos candidatos e eleitores que desejarem acompanhá-lo;

4.4. Encerrada a apuração, será lavrada a ata com a votação nominal de cada candidato;



4.5. Anexa a ata, constará a relação com o nome dos eleitores, com as respectivas assinaturas;
   
4.6. O candidato mais votado será o suplente do segmento de Música.

4.7.  No caso de fornecimento,  pelo conselheiro eleito, de informação falsa ou na hipótese de
ocorrência de impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo destituído, assumindo em seu
lugar o segundo colocado.

4.8. Havendo empate será eleito o candidato mais idoso.

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. Serão adotadas subsidiariamente as normas da legislação eleitoral.
             

Camaçari, 06 de fevereiro de 2014.

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Secretário da Cultura

ANEXO ÚNICO

DEFINIÇÃO DO SEGMENTO CULTURAL PARA O PREENCHIMENTO DA VAGA DE  SUPLENTE DO
SEGUMENTO DE MÚSICA

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


