
   
    
         

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE CULTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023

A Secretaria  Municipal de Cultura,  através da Comissão Eleitoral  designada pela Portaria  nº
003/2023, de 07 de fevereiro de 2023, publicada no Diário oficial do Município, edição nº 2087, de 09 de
fevereiro de 2023, em respeito ao art. 7º, § 1º da Lei Municipal nº 1.017 de 16 de Outubro de 2009 que
reorganizou o Conselho Municipal da Cultura, ao art. 5º, §1º da Resolução nº 01 de 25 de maio de 2011
que dispõe sobre o regimento interno do Conselho Municipal da Cultura, do Decreto nº 6804 de 30 de
novembro de 2017 e considerando a necessidade de se realizar nova Assembléia para eleição suplementar
para  o  Conselho  Municipal  da  Cultura  de  Camaçari,  para  preenchimento  das  cadeiras  para  titular  e
suplentes ficaram em aberto na eleição geral realizada em 30 de novembro de 2022, possibilitando, assim,
o  pleno  funcionamento  do  órgão,  convoca,  para  o  dia  29  de  abril  de  2023,  das  9  às  17  horas,
ASSEMBLEIA para  realização  de  eleição  SUPLEMENTAR dos  membros,  titulares  e  suplentes,
representantes da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal de Cultura de Camaçari,  até o
término do presente mandato, triênio 2022/2025, nos seguintes segmentos: 

I- TEATRO E CONGÊNERES - Suplente;

II- DANÇA E CONGÊNERES – Titular e Suplente;

III- PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL) - Suplente;

IV- ARTES VISUAIS E ARTESANATO – Suplente e

V- PRODUTORES CULTURAIS - Suplente   

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 23 de fevereiro de 2023 a 10 de março de 2023.

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.



   
    
         

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE CULTURA

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 publicadas no Diário Oficial do Município e afixadas em locais visíveis e de fácil
acesso ao público, a partir do dia 14 de março de 2023.

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.

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 23 de março a 7 de abril de 2023.

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.
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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 10 de abril de 2023.

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 demonstre a sua permanência no Município há,
no  mínimo,  2  (dois)  anos  (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). 

3.1.3- Prova de atuação artística ou reconhecimento de atividade cultural, que pode se dar por 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 (à exceção dos previstos no item 2.1.4)
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 ou Doutores
em Cultura nos seus respectivos segmentos. 

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

4. DA ELEIÇÃO E DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

4.1- Serão eleitos, para representação nos segmentos, os conselheiros titulares e suplentes cujas cadeiras
apresentem a necessidade de complementação, como prevê o presente Edital. 

4.2- A Secretaria de Cultura de Camaçari disponibilizará, para o cumprimento deste Edital, a necessária
infraestrutura e os recursos, materiais e humanos, necessários para a organização da eleição suplementar,
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 29 de abril de 2023, 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-  As  Mesas  Diretoras  do  processo  eleitoral  serão  compostas  por  Presidente,  um Secretário  e  um
mesário, designados entre os servidores da Secretaria Municipal de 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;
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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;

VI–  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  de  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 05 (cinco)
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 destituído, assumindo em seu lugar o
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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; 

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, 14 de fevereiro de 2023

MÁRCIA NORMANDO TUDE
Secretária da Cultura
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ANEXO I

DEFINIÇÕES

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

I- 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. 

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

III- 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,  transmitida  de  geração  a
geração, traduzindo conhecimento, usos e costumes. 

IV- 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. 

V- 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
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. 
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ANEXO II
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO

DE CANDIDATO

NOME COMPLETO:

NOME ARTÍSTICO 
(OPCIONAL):

SEGMENTO QUE 
CONCORRERÁ:

Nº DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO:

ÓRGÃO 
EXPEDIDOR:

TIPO DO DOCUMENTO: DATA DE 
EXPEDIÇÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

EMAIL:

TELEFONE 1: TELEFONE 2:

BREVE CURRÍCULO

Requeiro minha inscrição como representante da Sociedade Civil no segmento acima informado, na condição de candidato a
uma cadeira de Conselheiro, no Conselho Municipal de Cultura, assumindo a responsabilidade, inclusive criminal, pela 
veracidade das informações por mim prestadas e documentos apresentados.

Camaçari, Bahia _______de _______________ de ____________

____________________________________________________________

Assinatura Candidato
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ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ELEITOR

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2023-2025

NOME COMPLETO:

NOME ARTÍSTICO
(OPCIONAL):

SEGMENTO QUE IRÁ
VOTAR:

(   ) TEATRO E CONGÊNERES; 
(   ) DANÇA E CONGÊNERES; 
(   ) PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL); 
(   ) ARTES VISUAIS E ARTESANATO; 
(   ) PRODUTORES CULTURAIS;

Nº DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO:

ÓRGÃO
EXPEDIDOR:

TIPO DO DOCUMENTO: DATA DE
EXPEDIÇÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

EMAIL:

TELEFONE 1: TELEFONE 2:

Requeiro meu cadastramento na condição de eleitor, em virtude da comprovação da minha atuação no segmento cultural assinalado
acima, assumindo a responsabilidade, inclusive criminal, pela veracidade das informações por mim prestadas e documentos apresentados.

Camaçari, Bahia _______de _______________ de ____________

_______________________________________________________________

Assinatura Eleitor
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