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DECRETO Nº 7769/2022
04 DE JULHO DE 2022

Regulamenta a Lei n° 1.703, de 22 de 
dezembro de 2022, que institui o 
Programa de Refinanciamento Fiscal 
da Educação – REFIS-EDUCAÇÃO, no 
Município de Camaçari/BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, especialmente em atenção ao quanto previsto no 
art. 11, § 2º, da Lei Municipal nº 1.703, de 22 de dezembro 
de 2021, c/c at. 41-A do Código Tributário Municipal (Lei 
Municipal nº 1.039, de 16 de dezembro de 2016),

DECRETA

Art. 1°- Este Decreto regulamenta o Programa de 
Refinanciamento Fiscal da Educação – REFIS-
EDUCAÇÃO, instituído pela Lei Municipal n° 1.703, de 22 
de dezembro de 2021, especialmente no que se refere à 
excepcional possibilidade de pagamento por meio do 
instituto da compensação tributária com serviços de 
educação. 

Art. 2°- Para o ingresso no Programa REFIS-EDUCAÇÃO, 
com pagamento na modalidade compensação tributária, o 
interessado deverá promover o protocolo do requerimento 
junto à Secretaria da Fazenda do Município, até 30 de 
junho de 2022, no qual deverá apresentar:

I - Indicação dos débitos tributários do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS que pretende incluir 
do programa via compensação, com seu valor atualizado à 
data do requerimento;
II - Indicação detalhada e completa dos serviços de 
educação os quais pretende oferecer em compensação 
dos débitos tributários, com a comprovação documental de 
correspondência entre os valores a eles atribuídos e 
aqueles praticados no mercado pela requerente;
III - Documentação comprobatória da regularidade da 
Instituição de Ensino para a oferta dos serviços objeto da 
compensação tributária;
IV - Manifestação de ciência e consentimento com os 
requisitos inscritos no art. 3º da Lei Municipal nº 
1.703/2022, os quais deverão ter seu cumprimento 
comprovado após o deferimento do pleito de 
compensação pela Secretaria da Fazenda e antes da 
efetiva adesão ao REFIS-EDUCAÇÃO.
V - documentos e informações para atualização cadastral, 
na forma do art. 3º da Lei Municipal nº 1.703/2022;

§ 1º- Os valores correspondentes aos serviços de 
educação a serem ofertados mensalmente terão 
tratamento equivalente ao pagamento mensal de 
parcelamento e, por isso, deverão ser programados para 
promover a quitação integral do crédito tributário objeto do 
negócio jurídico em até 60 (sessenta) meses, na forma do 
art. 5º da Lei Municipal nº 1.703/2021.

§ 2º- Sobre o débito consolidado será concedida redução 
de 100% (cem por cento) do valor de multa de infração, dos 
juros e multa de mora, aplicando-se para a apuração do 
débito juros e atualização monetária na forma do inciso II 
do art. 5º da Lei Municipal nº 1.703/2022.

§ 3º- Os honorários advocatícios serão devidos com 
redução de 50% (cinquenta por cento), devendo ser pagos 
mensalmente, por meio da emissão do documento de 
arrecadação próprio pela Secretaria da Fazenda, sob pena 
de exclusão do sujeito passivo do REFIS após atraso 
superior a 60 (sessenta) dias, na forma do inciso I do art.10 
da Lei Municipal nº 1.703/2021.

a) deverá a Secretaria da Fazenda Municipal emitir, 
quando da celebração do instrumento de compensação 
tributária, as cotas existentes até dezembro de 2022;
b) as cotas posteriores a dezembro de 2022, a Secretaria 
da Fazenda Municipal deve ser contatada para a emissão 
das demais guias de pagamento.

§ 4º- Para a comprovação da equivalência de preços com a 
prática de mercado, na forma do inciso II, deverá a 
instituição de ensino apresentar à Secretaria de 
Administração, semestralmente, a relação de matrículas 
realizadas, com os valores praticados pela Instituição. 
Eventuais descontos ofertados a parcela igual ou superior 
a 50% (cinqüenta por cento) dos alunos matriculados 
serão obrigatoriamente aplicados sobre o valor de cada 
serviço prestado no âmbito da compensação tributária.

§ 5º- Para os efeitos deste Decreto, bolsa de estudo refere-
se às semestralidades ou anuidades escolares, as quais 
devem respeitar as disposições constantes da Lei Federal 
nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.

Art. 3º- Uma vez celebrado o instrumento de 
compensação tributária com Instituição de Ensino, nos 
termos desse Decreto, deverá a Secretaria da Fazenda 
encaminhar à Secretaria da Administração memorando 
com as informações necessárias à publicação de edital de 
convocação e seleção de possíveis interessados, a partir 
de critérios objetivos que garantam a correta destinação 
social do benefício.

§ 1º- A distribuição do benefício deverá ser realizada de 
forma a garantir ao aluno cursar a integralidade do curso, 
podendo a Administração Municipal dispor de requisitos e 
exigências como nível mínimo de frequência e 
desempenho para a manutenção do benefício.

§ 2º Caberá à Secretaria da Administração o 
acompanhamento da prestação de serviços pelas 
instituições de ensino, com posterior envio de relatório 
mensal à Secretaria da Fazenda para efetivação das 
anotações correlatas à extinção do crédito. 

Art. 4º- Poderão concorrer às bolsas de estudo a que se 
refere este Decreto: 
I - estudantes que tenham cursado, parcial ou 
completamente, o ensino médio em escola da rede pública 
ou em instituições privadas na condição de bolsista 
integral;
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II - estudantes PCD (pessoas com deficiência), na forma 
prevista na legislação; e 
III - professores da rede pública de ensino, para os cursos 
de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à 
formação do magistério da educação básica, 
independentemente da renda familiar mensal per capita.

§ 1º- Na hipótese do inciso III deste artigo, o professor 
contemplado com a bolsa deverá permanecer nos quadros 
da Administração Pública Municipal por período 
equivalente ao do curso, sob pena de ser obrigado a 
devolver a integralidade do valor correspondente à bolsa 
ofertada, devidamente corrigido.

§ 2º- Ainda sobre a hipótese do inciso III, havendo número 
maior de interessados do que o de bolsas e/ou vagas 
disponíveis, será adotado o critério de antiguidade para a 
seleção do professor.

Art. 5º- O candidato a ser beneficiado com as bolsas de 
estudo a que se refere este Decreto será pré-selecionado 
pelos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - 
ENEM, observado o disposto no art. 4º deste Decreto e 
com os seguintes critérios de classificação:

a) obter desempenho igual ou superior a 450 
(quatrocentos e cinquenta) pontos na média das cinco 
competências avaliadas;
b) não zerar a redação.

Art. 6º- Os requisitos para a concessão de bolsa de estudo 
integral são:

I - Ser brasileiro; 
II - Não possuir diploma de curso superior, com ressalva à 
hipótese do inciso III do artigo 4º;
III - Possuir renda familiar per capita no valor de até 3 (três) 
salários-mínimos, exceto os professores da rede pública 
de ensino que contemplem os requisitos do art. 4º, III deste 
Decreto.

Parágrafo Único - Para fins do disposto neste artigo, na 
hipótese de concomitância ou complementariedade de 
licenciatura e de bacharelado no mesmo curso, será 
excepcionada a exigência de o estudante não ser portador 
de diploma de curso superior, conforme estabelecido nas 
normas editadas pelo Ministério da Educação.

Art. 7º- A bolsa de estudos sera ́ encerrada pelo  
coordenador ou representante(s) do Programa, nos 
seguintes casos: 

I - inexistência de matrićula do estudante beneficiado no 
periódo letivo correspondente ao primeiro semestre de 
usufruto da bolsa; 
II - encerramento da matrićula do estudante beneficiado, 
com conseqüente encerramento dos respectivos vińculos 
acadêmicos com a instituiçaõ; 
III - constataçaõ de existência de matrićula do bolsista em 
IES pub́lica e gratuita concomitantemente ao usufruto da 
bolsa do Programa; 
IV - conclusaõ do curso no qual o estudante e ́beneficiaŕio 
da bolsa ou de qualquer outro curso superior em qualquer 
instituiçaõ de ensino superior. 

V - rendimento acadêmico insuficiente, podendo o 
coordenador do Programa, ouvido(s) o(s) responsav́el (is) 
pela(s) disciplina(s) na(s) qual (is) houve reprovaçaõ, 
autorizar, por duas vezes, a continuidade da bolsa; 
VI - a qualquer tempo, por inidoneidade de documento 
apresentado ou falsidade de informaçaõ prestada pelo 
bolsista;
VII - esgotamento do prazo de utilizaçaõ da bolsa, que 
corresponderá a 2 (duas) vezes o prazo de integralizaçaõ 
do curso informado no Cadastro e-MEC de Instituiçoẽs e 
Cursos Superiores do Ministeŕio da Educaçaõ - Cadastro 
e-MEC.; 
VIII - substancial mudança de condiçaõ socioeconômica 
do bolsista; 
IX - solicitaçaõ do bolsista;
X - decisaõ ou ordem judicial;
XI - evasaõ do bolsista; 
XII - falecimento do bolsista; e 
XIII - naõ formaçaõ de turma no periódo letivo inicial do 
curso, exclusivamente nos casos em que:  

a) a naõ formaçaõ de turma se configure apoś a emissaõ 
do Termo de Concessaõ de Bolsa; e 
b) o usufruto da bolsa seria iniciado no primeiro periódo 
letivo do curso. 
XIV - não apresentação tempestiva, a critério do 
coordenador ou representante(s) do Programa, de 
documentaçaõ pendente referente ao uĺtimo processo 
seletivo para ingresso no programa. 

§ 1°- Para efeitos do disposto no inciso V deste artigo 
considera-se rendimento acadêmico insuficiente a 
aprovaçaõ em menos de 75% (setenta e cinco por cento) 
das disciplinas cursadas em cada periódo letivo. 

§ 2°- No caso do encerramento de bolsa previsto no inciso 
VI, o estudante ficara ́impedido de participar do Programa 
por periódo equivalente a ̀duraçaõ regular do curso em que 
usufruiu o benefićio mediante inidoneidade documental ou 
falsidade de informaçaõ prestada. 

§ 3º- O encerramento da bolsa previsto no inciso VIII dar-
se-a ́exclusivamente quando, apurada a superveniência 
de condiçaõ econômica incompativ́el com a condiçaõ de 
bolsista, restar demonstrado que a renda familiar mensal 
per capita do aluno e ́ suficiente para arcar com o 
pagamento dos encargos educacionais sem prejuiźo de 
sua subsistência ou de seus familiares. 

§ 4º- No caso do disposto no inciso III deste artigo, o 
coordenador do Programa devera ́informar, no Termo de 
Encerramento da Bolsa, o curso e IES pub́lica e gratuita 
em que foi constatada a matrićula do bolsista do Programa.

§ 5º- Os procedimentos de encerramento da bolsa do 
Programa deveraõ observar o devido processo legal, 
conferindo o contraditoŕio e a ampla defesa ao bolsista 
interessado. 

Art. 8º- A transferência de bolsa de estudos pelo 
beneficiário entre instituições participantes do regime de 
compensação tributária estará submetida a aceitação das 
instituições privadas de ensino de origem e de destino, 
para cursos afins, condicionada a existência de vagas.
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A SECRETÁRIA  MARIA  DE FÁTIMA  ALMEIDA DE 
SOUZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE 
CAMAÇARI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,

Considerando a criação da comissão eleitoral Decreto Nº 
7752/2022 de 04 de maio de 2022. Considerando edital de 
convocação N. 001/2022 de 23 de maio de 2022.

Considerando a escolha das novas representantes da 
sociedade civil organizada para o biênio 2022/2024 do 
Conselho Municipal dos direitos da mulher – CMDM.

RESOLVE

Art. 1º - Ficam eleitos os novos membros representantes 
da Sociedade Civil Organizada no Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher - CMDM na condição de titulares e 
suplentes na forma abaixo:

I  Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária – 
ABSTC. Endereço: Rua Ponciano de Oliveira, 302. Bairro: 
Centro – Camaçari-Bahia CNPJ: 14.109.698/0001-92

II  Associação Comunitária de Desenvolvimento de 
Parafuso. Endereço: Rua Marechael Floriano Peixoto s/n 
Bairro: Parafuso - Camaçari – Bahia. CNPJ: 
04.824.335/0001-85

III  Escola e Creche comunitária Carmem Mirim. 
Endereço: Av. Jorge Amado s\n – Bairro: Jardim Limoeiro 
– Camaçari – Bahia. CNPJ: 05.146.726-0001-50

IV  Grupo de acolhimento Fraterno Junior Ferreira. 
Endereço: Rua Santa Barbara, 117, subunidade 02, Bairro: 
Camaçari de Dentro – Camaçari – Bahia. CNPJ: 
35.611.598/0001- 30

Art. 2º- Essa resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA EM 04 
DE JULHO DE 2022.

MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA MULHER

Parágrafo único – É vedada a transferência quando o 
beneficiário da bolsa de estudos tiver atingido 75% 
(setenta e cinco por cento) da carga horária do curso de 
origem.

Art. 9º - A Administração municipal deverá lançar edital 
com o número de vagas/curso disponíveis para a seleção 
dos interessados. 

Art. 10 - Havendo oferta de cursos de especialização por 
uma das instituições participantes do regime de 
compensação tributária, f ica a Secretaria de 
Administração autorizada a ofertar aos Servidores 
Públicos Municipais do quadro permanente bolsa de 
estudo, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I – O curso de especialização deve possuir estrita 
aderência com as atividades desenvolvidas pelo Servidor 
interessado no âmbito da Administração Municipal; e

II – Deve ser apresentado à Secretaria de Administração 
manifestação fundamentada do Secretário Municipal ao 
qual o servidor interessado está vinculado, de forma a 
demonstrar o interesse público na oferta da bolsa ao 
referido servidor;

§ 1º- Havendo número maior de interessados do que o de 
bolsas e/ou vagas disponíveis, será adotado o critério de 
antiguidade para a seleção do servidor.

§ 2º- O servidor contemplado com a bolsa deverá 
permanecer nos quadros da Administração Pública 
Municipal por período equivalente ao do curso, sob pena 
de ser obrigado a devolver a integralidade do valor 
correspondente à bolsa ofertada, devidamente corrigido.   

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA EM 04 DE JULHO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 001/2022 
04 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre os membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – CMDM, representantes da 
sociedade civil organizada eleitos 
para o biênio 2022-2024.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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