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Presidente recebe convite para 
posse no Tribunal de Justiça

Plenário vota urgência de projeto 
que altera carreira de militares 

Sessão foi 
marcada por 
muitos debates 
e tentativas de 
entendimentos

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Bahia (ALBA), de-
putado Nelson Leal (PP), rece-
beu, na manhã desta terça-feira 
(14), a visita do presidente em 
exercício do Tribunal de Justiça 
da Bahia (TJ-BA), Augusto de 
Lima Bispo e do desembargador 
Lourival Almeida Trindade, eleito 
para assumir o cargo no próximo 
dia 3 de fevereiro, às 9h30, na 
sede do TJ-BA. Na oportunida-
de, os representantes do Poder 
Judiciário entregaram ao chefe 
do Legislativo o convite ofi cial 
para a cerimônia de posse de 
Trindade.

Segundo Leal, o convite para 
o evento lhe deixou lisonjeado. 
Além disso, o parlamentar res-
saltou a amizade cultivada com 
Lourival Trindade, que, inclusive 
é natural do município de Livra-
mento assim como ele. Para o 
presidente da ALBA, o relacio-
namento com o novo presidente 
do TJ deve contribuir para uma 
aproximação ainda maior entre 
Legislativo e Judiciário.

“A gente tem que ter uma 
relação bastante harmônica e 
respeitosa entre os poderes. 

A Assembleia Legislativa da 
Bahia (ALBA) aprovou na ses-
são dessa terça-feira o regime 
de urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei nº 23.723/2020, de 
autoria do Executivo, que trata das 
carreiras dos policiais e bombeiros 
militares do Estado.

A matéria propõe o aumento 
de vagas para promoção e a re-
dução do espaço de tempo entre 
estas mudanças. A estimativa do 
Executivo é que estas medidas 
gerem a possibilidade de mais de 
seis mil promoções e uma despe-
sa estimada em R$ 76 milhões 
para os cofres estaduais. A pro-
posta sugere que o intervalo de 
tempo para um cabo chegar ao 
posto de sargento seja diminuído 
de 96 para 60 meses. No caso de 
sargento para subtenente, este 
tempo deverá ser reduzido de 84 
meses para 36. 

A aprovação da urgência em 
plenário ocorreu após longas ne-
gociações. A sessão foi interrom-
pida em duas ocasiões para que 
as bancadas de governo e de opo-
sição chegassem a um consenso 
que permitisse votar alguns dos 
projetos que constam na pauta da 
convocação feita pelo governador 
Rui Costa.

Por volta de 16h, a sessão foi 
suspensa pela primeira vez e foi 
retomada duas horas depois. Líder 
da bancada do governo, o deputa-
do Rosemberg Lula Pinto (PT) re-
tornou da reunião com a sugestão 

de votar a urgência de tramitação 
para o PL 23.723 e o 23.686/2019, 
que versa sobre gratifi cações para 
professores e diretores da rede 
pública estadual de ensino. 

Targino Machado (DEM), líder 
da bancada de oposição, informou 
ao plenário que, após se reunir 
com os integrantes do grupo da 
minoria, houve acordo para que 
o PL 23.686 seja votado nesta 
quarta-feira (15) com dispensa de 
formalidade. No entanto, frisou o 
democrata, não houve consenso 
para votar a proposta que atinge 
a carreira dos militares da Bahia, 
citando a posição contrária dos 
deputados Capitão Alden (PSL) e 
Soldado Prisco (PSC). 

Conduzindo os trabalhos da 

Mesa Diretora, o presidente do 
Legislativo, deputado Nelson Leal 
(PP), lembrou os trâmites pelos 
quais o projeto deve se submeter 
até estar apto para votação no ple-
nário. “Votando a urgência, pas-
sado o prazo de apresentação de 
emendas, só poderíamos apreciar 
no sábado (18) ou na segunda-fei-
ra (20). No entanto, precisamos 
nos atentar para o fato de que há 
um prazo legal sobre pontos do 
projeto que expira no dia 16”, es-
clareceu. 

Integrantes da oposição, como 
Targino Machado, Soldado Prisco 
e Capitão Alden, explicaram tam-
bém que o governador Rui Cos-
ta poderia publicar um decreto 
prorrogando por mais dois anos 

a questão do posto imediato na 
carreira militar e, ao mesmo tem-
po, retiraria o projeto de pauta para 
submeter à discussão com repre-
sentantes dos militares. 

Diante do impasse, Leal con-
vidou os líderes do governo e da 
oposição, mais dois representan-
tes de cada lado, para uma tenta-
tiva de acordo em nova reunião na 
presidência. Com isso, a sessão 
foi novamente suspensa por volta 
de 18h40 e retomada quando já se 
passava das 19h30. 

Como não houve avanço nas 
tratativas para votar projetos, o 
plenário apreciou apenas a urgên-
cia do PL 23.723, que foi aprova-
do com manifestação contrária da 
bancada de oposição.

Acredito que vai facilitar muito 
o diálogo desta Casa com o 
Judiciário, afi nal de contas nós 
temos uma relação de amizade 
e de admiração. Ele é um ho-
mem sério, competente e dedi-
cado. Tem uma capacidade de 
aglutinação perto de si, e isso 
será muito importante para apa-
ziguar as coisas no Tribunal de 
Justiça”, afi rmou o deputado. 

De acordo com Trindade, o 
mandato que será inaugurado 
desperta grandes expectativas. 
“Nosso objetivo é servir a socie-
dade baiana, sobretudo o juris-
dicionado da Bahia. Queremos 
uma Justiça que seja efetiva 
e vá onde o povo está. Temos 
que preservar e estimular a ci-
dadania. Com isso, precisamos 
estar preparados para atendar 
a demanda judicial crescente 
que o exercício cidadão tem 
proporcionado”, afi rmou. 

O presidente interino do TJ-

-BA, desembargador Augusto de 
Lima Bispo, afi rmou que a esco-
lha de Lourival Trindade para dar 
prosseguimento aos trabalhos na 
gestão do judiciário foi acertada. 
“Nesta hora de tanta difi culdade, 
não poderíamos ter escolhido 

um nome melhor para presidir o 
Tribunal. Eu, que estou interina-
mente na presidência, sei dos de-
safi os que o desembargador Lou-
rival terá que enfrentar, mas tenho 
certeza de que ele fará uma boa 
gestão”, destacou.

Nelson Leal se reuniu com os desembargadores Lourival Trindade e Augusto Lima
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O presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 
Relações de Trabalho, depu-
tado Tiago Correia (PSDB), 
faz um balanço positivo do 
ano de 2019, ao considerar 
que “conseguimos inserir o 
colegiado em debates que 
mobilizaram a sociedade 
baiana”. Ele cita como um dos 
exemplos a audiência pública 
que discutiu a “Situação do 
Aeroporto Internacional Luís 
Eduardo Magalhães”, uma 
reunião conjunta realizada 
com a Comissão de Infraes-
trutura, Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, presidida 
pelo deputado Pedro Tavares 
(DEM). 

Tiago lembra que em mar-
ço convidou Júlio Ribas, pre-
sidente da Salvador Bahia 
Airport, para fazer uma ex-
posição sobre o cronograma 
das obras, os prazos para a 
execução das reformas e todo 
o planejamento de expansão. 
O parlamentar tucano diz que, 
semanas depois, integrantes 
do colegiado visitaram o Aero-
porto de Salvador, onde pude-
ram constatar de perto a rees-
truturação e modernização do 
equipamento público.

Correia destaca ainda que, 
em razão de muitas queixas 
e sempre na defesa do con-
sumidor, o colegiado também 
decidiu promover uma au-
diência pública para ouvir a 
ViaBahia sobre a execução de 
obras nas rodovias que estão 
sob a concessão da empresa 
desde 2009. Na pauta, estive-
ram temas como a duplicação 
das rodovias BR-324, BR-116 
e a construção de viadutos, 
passarelas, entornos e aces-
sos a diversos municípios 
baianos. 

Na oportunidade, mesmo 
com as explicações do presi-
dente da ViaBahia, José Bar-
tolomeu, de que teria investi-
do quase 2 bilhões de reais na 
manutenção e recuperação 
das estradas, gerando ainda 
emprego para 1.400 pessoas, 
alguns deputados criticaram a 
posição da empresa. Robin-
son Almeida (PT) bateu firme 
na concessionária por não ter 
duplicado as rodovias “sendo 
responsável diretamente por 
vários acidentes com mortes 
na Bahia”. A petista Maria del 
Carmen quis saber sobre o 
grave problema de drenagem 
da BR-324, no trecho de Pi-
rajá, “que vem recebendo um 

Colegiado faz balanço positivo e 
reafirma luta em defesa do consumidor 

O presidente Tiago Correia 
entende que a comissão 

conseguiu se inserir em debates 
que mobilizaram a sociedade

volume excessivo de água, 
acarretando prejuízos aos 
motoristas”. Niltinho (PP) rei-
vindicou o acesso ao municí-
pio de Candeias, “apontando 
o local como intransitável e 
extremamente perigoso”.

Sob o título “Em Defesa da 
Aprendizagem Profissional”, a 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e Relações de Traba-
lho, atendendo a uma solici-
tação do deputado Marcelino 
Galo (PT), abriu as portas da 
Assembleia Legislativa para 
conhecer o pensamento de 
300  jovens aprendizes. 

Aqui, os estudantes deba-
teram, em audiência pública, 
as mudanças propostas ao 
Estatuto do Jovem Aprendiz, 
o Projeto de Lei do Primeiro 
Emprego e a Lei da Apren-
dizagem na Bahia. Segundo 
Galo, a discussão era por 
mudanças para melhorar, 
para qualificar a lei, incluindo 
mais jovens, sem permitir re-
trocessos. “Esses programas 
interessam profundamente à 
juventude brasileira, em espe-
cial aqueles jovens de origem 
popular que necessitam de 
educação e da iniciação pro-
fissional com proteção”, afir-
mou, na época, o parlamentar. 

A apreciação de projetos 
de lei também avançou no 
colegiado, com os relato-
res analisando e emitindo os 

seus pareceres favoráveis. O 
PL 21.365/2015, de autoria 
do deputado Alex da Piatã 
(PSD), obriga os terminais in-
termunicipais e interestaduais 
de passageiros, no estado da 
Bahia, a disponibilizarem in-
formações de chegada e par-
tida dos ônibus, em painéis 
instalado em suas dependên-
cias ou outras formas eletrô-
nicas. Aprovado também foi 
o PL 23.248/2019, uma inicia-
tiva do deputado Paulo Câ-
mara (PSDB), obrigando as 
concessionárias de telefonia 
fixa e celular a cancelarem a 
multa contratual de fidelidade 
de 12 meses, quando o usu-
ário comprovar que perdeu o 
vínculo empregatício após a 
adesão do contrato.

Para 2020, o colegiado já 
tem uma linha de trabalho de-
lineada. Tiago Correia elenca 
temas que devem dominar os 
trabalhos, inclusive porque já 
foram sugeridos pelos par-
lamentares. Um deles, diz o 
legislador, é o Sistema Ferry-
-Boat, “que não vem prestan-
do um bom serviço, já que é 
alvo de muitas reclamações 
da população”. Correia justifi-
ca a marcação de uma audi-
ência garantindo que “as em-
barcações estão sucateadas, 
com problemas no atraca-
mento, e os passageiros rela-
tam que os navios, por diver-

sas vezes, ficam à deriva na 
travessia Itaparica/Salvador”. 

Ele reitera que “o papel da 
comissão é estar antenado 
com os problemas dos con-
sumidores e, como recebe no 
gabinete muitas reclamações 
sobre determinados órgãos, 
já projeta reuniões para o 
primeiro semestre do ano 
que vem. O funcionamento 
da Coelba e a rede de ener-
gia elétrica, os problemas da 
Embasa e o abastecimento 
de água na Região Metropoli-
tana de Salvador, as altas ta-
xas de juros das Instituições 
Financeiras e o atendimento 
prestado aos usuários pelos 
Planos de Saúde na Bahia 
estarão na ordem do dia”, fi-
naliza o parlamentar. 

Além do presidente, depu-
tado Tiago Correia (PSDB), e 
do vice-presidente, deputado 
Júnior Muniz (PP), a Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor e Relações de Trabalho 
tem outros seis deputados 
titulares: Jacó Lula (PT); Ju-
railton Santos (Republicanos); 
Marcelino Galo Lula (PT); 
Marcelo Veiga (PSB); Roberto 
Carlos (PDT) e Vitor Bonfim 
(PL). Os parlamentares Fabí-
ola Mansur (PSB), Maria del 
Carmen (PT), Pastor Isidório 
Filho (Avante) e Sandro Régis 
(DEM) integram a suplência 
do colegiado.

<#E.G.B#394680#2#433620/>
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OFÍCIO AL. Nº 2.117/2020

Ofício DPE-GAB nº 39/2020
Salvador, 14 de janeiro de 2020.

A sua Excelência o Senhor
Deputado NELSON LEAL
Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia
Palácio Dep. Luís Eduardo Magalhães, 1ª Avenida, nº 130, CAB
CEP: 41745-001 - Salvador/BA

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa augusta Assembleia 
Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o anexo Projeto 
de Lei Complementar que dispõe sobre a instituição do Programa 
de Assistência à Saúde Suplementar para Defensores Públicos e 
Servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia e dá outras 
providências.

O referido Projeto tem por objetivo proporcionar aos Defensores 
e Defensoras Públicas, bem como aos Servidores e Servidoras a 
assistência à saúde, concedendo tratamento isonômico em relação às 
demais instituições do sistema de justiça do Estado da Bahia.

Registre-se, por oportuno, que os recursos financeiros necessários 
para o seu custeio serão provenientes de receitas da própria Defensoria 
Pública.

Solicito a tramitação do presente Projeto de Lei, aproveitando o ensejo 
para renovar a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público-Geral do Estado da Bahia

Justificativa

Como é sabido, a Defensoria Pública do Estado da Bahia não dispõe de 
planos de autogestão de assistência à saúde, contrato de custeio com 
operadora de plano de saúde, bem assim não proporciona diretamente 
todos os serviços inerentes à referida assistência.

Nesse sentido, pela presente institui-se o “Programa de Assistência 
à Saúde Suplementar para Defensores Públicos e Servidores da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia”, com o fito de proporcionar a 
esta Instituição, com limitação à realidade desta Instituição, a possibili-
dade no que tange à aplicação da proposta sob análise, notadamente 
no que diz respeito ao cálculo referente ao auxílio-saúde, de maneira a 
enquadrar o mencionado auxílio-saúde, de caráter indenizatório, dentro 
da capacidade financeira desta Defensoria Pública do Estado.

A metodologia a ser empregada com o fito de prestar assistência à 
saúde aos Defensores Públicos e Servidores, que melhor se amolda 
a esta Instituição é o auxílio de caráter indenizatório, por meio de 
reembolso.

Registre-se que, em ambos os casos, quais sejam, Servidores e 
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Defensores Públicos, os beneficiários e seus respectivos dependentes 
já estarão incluídos no valor a ser reembolsado, através de elaboração 
de cálculo com objetivo de compendiar, por faixa etária e rendimento, 
todos os Defensores Públicos - ativos, inativos e pensionistas e 
Servidores - ativos, inativos e pensionistas, desta Instituição, a fim de 
chegar a um valor a ser reembolsado a título de assistência saúde aos 
seus membros.

Observe-se, a respeito da presente proposição, que a mesma se alinha 
nos exatos termos do PL 23725/2020, que disciplina igual matéria no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Por fim, a Defensoria Pública, função essencial à Justiça, imerge-se 
no contexto motivador da instituição do presente auxílio-saúde, 
notadamente no que diz respeito à equivalência de tratamento e 
isonomia em relação às demais instituições do sistema de justiça do 
Estado da Bahia.

Nesse contexto, ponderando a necessidade de proporcionar aos 
Defensores Públicos e Servidores desta Instituição essencial à Justiça 
assistência à saúde, faz-se inegável a necessidade de aprovação da 
matéria no âmbito da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público-Geral do Estado da Bahia

PROJETO DE LEI Nº 23.727/2020

Institui o “Programa de Assistência à Saúde Suplementar para 
Defensores Públicos e Servidores da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia”, e dá outras providências

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o “Programa de Assistência à Saúde Suplementar 
para Defensores Públicos e Servidores da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia”, podendo a Defensoria Pública conceder, em caráter 
indenizatório, auxílio-saúde a seus membros e integrantes do corpo 
funcional, ativos e inativos, bem como os pensionistas.

Art. 2º A Defensoria Pública do Estado da Bahia editará ato normativo 
disciplinando a implementação do “Programa de Assistência à Saúde 
Suplementar para Defensores Públicos e Servidores da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia”.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta das dotações consignadas no orçamento da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em   de    de 2020.

RUI COSTA
Governador

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; Saúde e Saneamento; e Finanças, 
Orçamento, Fiscalização e Controle.)
<#E�G�B#394670#4#433610/>
<#E�G�B#394673#4#433613>

OFÍCIO AL Nº 2.118/2020

Salvador, 14 de janeiro de 2020.

Exmo. Sr.
Dep. NELSON LEAL
Presidente da Assembleia Legislativa

Senhor Presidente,

Solicito, por gentileza, a mudança de nome parlamentar de MARCELO 
VEIGA para MARCELINHO VEIGA, com fundamento no art. 8º, § 4º do 
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa.

Sem mais, agradeço.

Atenciosamente,

Marcelo Veiga
Deputado Estadual

(Defiro.)
<#E�G�B#394673#4#433613/>
<#E�G�B#394686#4#433631>

OFÍCIO AL Nº 2.119/2020

Ofício GE nº 05/2020.
Salvador/BA., 14 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Apraz-me cumprimenta-lo e, em aditamento ao Ofício GE nº 02/2020, 
datado do último dia 08 do corrente mês, solicito-lhe a especial gentileza 
de viabilizar a inclusão, no rol das matérias a serem apreciadas durante 
a Convocação Extraordinária dessa Casa Legislativa, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 159/2020 que “modifica regras relativas ao 
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos civis 
do Estado da Bahia e dá outras providências”, do Projeto de Lei nº 
23.728/2020 que “altera a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, a 
Lei nº 11.357, de 06 de janeiro de 2009, e dá outras providências” e do 
Projeto de Lei nº 23.729/2020 que “disciplina o abono de permanência 
dos militares estaduais e servidores públicos civis do Estado da Bahia”, 
encaminhados a essa Assembleia Legislativa, nesta data, respectiva-
mente, por meio das Mensagens nos 05/2020, 06/2020 e 07/2020.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares, 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

RUI COSTA
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado NELSON LEAL
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia
Nesta

(Publique-se. Incluam-se as matérias na pauta da Convocação Extra-
ordinária.)
<#E�G�B#394686#4#433631/>
<#E�G�B#394684#4#433627>

MENSAGEM AL Nº 5.208/2020

Mensagem nº 05/2020.
Salvador/BA., 14 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa augusta Assembleia 
Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, a anexa Proposta 
de Emenda Constitucional que “modifica regras relativas ao Regime 
Próprio de Previdência Social dos servidores públicos civis do Estado 
da Bahia e dá outras providências”.

A presente Proposta objetiva adequar os dispositivos constitucionais 
atinentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores 
públicos civis do Estado da Bahia, de modo a consolidar no texto da 
Constituição Estadual as novas regras da Previdência Social trazidas 
pela Emenda à Constituição Federal nº 103, de 12 de novembro de 
2019.

Busca a proposição refletir as inovações de repetição obrigatória por 
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parte dos Entes Federativos, com celeridade e presteza no atendimento 
dos novos critérios já estabelecidos, reafirmando o compromisso do 
Governo do Estado com a saúde atuarial dos fundos de previdência 
social.

Aproveito-me do ensejo para renovar, a Vossa Excelência e aos 
seus dignos Pares, as expressões do meu elevado apreço e distinta 
consideração.

RUI COSTA
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado NELSON LEAL
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia
Nesta

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 159/2020

Modifica regras relativas ao Regime Próprio de Previdência Social dos 
servidores públicos civis do Estado da Bahia e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no 
uso da atribuição prevista no § 3º do art. 74 da Constituição Estadual, 
promulga a seguinte Emenda Constitucional:

Art. 1º - O art. 42 da Constituição Estadual passa a vigorar com as 
seguintes modificações:

“Art. 42 - O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores 
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do Estado, de servidores ativos, de aposentados e de 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial.

I - revogado;

II - revogado;

III - revogado.

§ 1º - O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal 
será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 
9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço cor-
respondente será contado para fins de disponibilidade.

§ 1º-A - O servidor público abrangido por Regime Próprio de Previdência 
Social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que 
estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que 
será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação 
da continuidade das condições que ensejaram a concessão da apo-
sentadoria;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade ou aos 75 (setenta e cinco) 
anos de idade, na forma de lei complementar;

III - aos 61 (sessenta e um) anos de idade, se mulher, e aos 64 
(sessenta e quatro) anos de idade, se homem, observados o tempo de 
contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar;

IV - aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta 
e nove) anos de idade, se homem, o professor que comprove tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 2º - Revogado.

§ 3º - O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da 

lei, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de óbito decorrente 
de agressão sofrida no exercício ou em razão da função de agentes 
penitenciários e policiais civis, sendo vedada a sua concessão em valor 
inferior a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal quando 
se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente.

§ 4º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção 
de mais de uma aposentadoria à conta de Regime Próprio de 
Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições 
para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no 
Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º - Revogado.

§ 6º - Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de 
outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego 
público, o Regime Geral de Previdência Social.

§ 7º - As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão dis-
ciplinadas em lei e não poderão ser inferiores ao valor a que se refere o 
§ 2º do art. 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo 
estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o 
disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 8º - É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados 
para concessão de benefícios do Regime Próprio de Previdência 
Social, ressalvado o estabelecido em lei complementar nas seguintes 
hipóteses:

I - idade e tempo de contribuição diferenciados para servidores com 
deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - idade e tempo de contribuição diferenciados para ocupantes do 
cargo de agente penitenciário e de policial civil;

III - idade e tempo de contribuição diferenciados para servidores cujas 
atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, 
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, 
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

§ 9º - Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor 
titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a apo-
sentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá 
fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor 
da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposen-
tadoria compulsória.” (NR)

Art. 2º - A concessão de aposentadoria ao servidor público e de pensão 
por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer 
tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção 
desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Cons-
titucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que 
foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou 
da pensão por morte.

Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor 
público a que se refere o caput deste artigo e as pensões por morte 
devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de 
acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos 
os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

Art. 3º - O servidor público que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucio-
nal poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos:

I - 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e 
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nove) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos 
de contribuição, se homem;

III - 15 (quinze) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
para os servidores públicos de que trata o inciso I do § 5º deste artigo;

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, 
equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) 
pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1º e 4º deste artigo.

§ 1º - O somatório a que se refere o inciso V do caput deste artigo será 
acrescido, a cada 01 (um) ano e 03 (três) meses, de 01 (um) ponto, até 
atingir o limite de 96 (noventa e seis) pontos, se mulher, e de 104 (cento 
e quatro) pontos, se homem.

§ 2º - Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamen-
te tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput deste 
artigo serão:

I - 49 (quarenta e nove) anos de idade, se mulher, e 54 (cinquenta e 
quatro) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos 
de contribuição, se homem.

§ 3º - O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o 
inciso V do caput deste artigo para os servidores a que se refere o § 2º 
deste artigo, incluídas as frações, será de 76 (setenta e seis) pontos, se 
mulher, e 86 (oitenta e seis) pontos, se homem, e será acrescido de 01 
(um) ponto a cada 01 (um) ano e 03 (três) meses, até atingir o limite de 
86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e de 94 (noventa e quatro) pontos, 
se homem.

§ 4º - A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o 
cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e 
os §§ 1º e 3º deste artigo.

§ 5º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
disposto neste artigo corresponderão:

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 7º deste 
artigo, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público 
em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a 
opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde 
que tenha, no mínimo, 61 (sessenta e um) anos de idade, se mulher, e 
64 (sessenta e quatro) anos de idade, se homem, ou, para os titulares 
do cargo de professor de que trata o § 2º deste artigo, 56 (cinquenta e 
seis) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, 
se homem;

II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não 
contemplado no inciso I deste parágrafo.

§ 6º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º 
do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no 
inciso I do § 5º deste artigo;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência 

Social, na hipótese prevista no inciso II do § 5º deste artigo.

§ 7º - Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, 
para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com fundamento 
no disposto no inciso I do § 5º deste artigo ou no inciso I do § 2º do art. 
4º desta Emenda Constitucional, o valor constituído pelo subsídio, pelo 
vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, es-
tabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das 
vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das 
rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da 
remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a apo-
sentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga 
horária proporcional ao número de anos completos de recebimento 
e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total 
exigido para a aposentadoria;

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem 
vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação 
similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração 
do servidor público no cargo efetivo, mediante a aplicação sobre o valor 
atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis 
da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de 
anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos 
ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria 
ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.

Art. 4º - O servidor público que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucio-
nal poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos 
de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos 
de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
para os servidores públicos de que trata o inciso I do § 2º deste artigo;

V - período adicional de contribuição correspondente a 60% (sessenta 
por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso II do caput deste artigo.

§ 1º - Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 55 (cinquenta e 
cinco) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos 
de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
para os servidores públicos de que trata o inciso I do § 2º deste artigo;

V - período adicional de contribuição correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso II do caput deste artigo.

§ 2º - O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto 
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neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha 
feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à 
totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposen-
tadoria, observado o disposto no § 7º do art. 3º desta Emenda Consti-
tucional;

II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor apurado na 
forma da lei.

§ 3º - O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto 
neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 
da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no 
inciso I do § 2º deste artigo;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência 
Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º deste artigo.

Art. 5º - O policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário 
que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada 
em vigor desta Emenda Constitucional, poderão aposentar-se, na 
forma da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, 
observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos 
os sexos ou o disposto no § 2º deste artigo.

§ 1º - Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza 
estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei 
Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo 
de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos 
corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente pe-
nitenciário ou socioeducativo.

§ 2º - Os servidores de que trata o caput deste artigo poderão 
aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 
53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido 
período adicional de contribuição correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Cons-
titucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei 
Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Art. 6º - Até que entre em vigor lei que discipline os benefícios do regime 
de previdência de que trata o caput do art. 42 da Constituição Estadual, 
aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º - Os servidores públicos serão aposentados:

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:

a) 61 (sessenta e um) anos de idade, se mulher, e 64 (sessenta e 
quatro) anos de idade, se homem;

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo 
mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que 
estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese 
em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para 
verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão 
da aposentadoria;

III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 1º-A do 
art. 42 da Constituição Estadual.

§ 2º - Os servidores públicos com direito a idade mínima ou tempo de 
contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria 

na forma do inciso IV do § 1º-A e dos incisos II e III do § 8º do art. 42 da 
Constituição Estadual poderão aposentar-se, observados os seguintes 
requisitos:

I - o policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário, aos 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição 
e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, 
para ambos os sexos;

II - o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, 
ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria 
profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 
(vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição e 10 (dez) anos 
de efetivo exercício de serviço público, para ambos os sexos;

III - o professor, aos 59 (cinquenta e nove) de idade, se homem, aos 
56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos 
de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e 10 
(dez) anos de efetivo exercício de serviço público, para ambos os sexos.

§ 3º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
disposto neste artigo serão apurados na forma da lei.

§ 4º - A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil e do 
agente penitenciário, decorrente de agressão sofrida no exercício ou 
em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e 
equivalente à remuneração do cargo.

Art. 7º - Até que lei complementar discipline o inciso I do § 8º do art. 
42 da Constituição Estadual, a aposentadoria do servidor público com 
deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de 
efetivo exercício no serviço público, será concedida na forma da Lei 
Complementar Federal nº 142, de 08 de maio de 2013, inclusive quanto 
aos critérios de cálculo dos benefícios.

Art. 8º - A pensão por morte concedida aos dependentes do servidor 
público será equivalente a uma cota familiar de 40% (quarenta por 
cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a 
que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na 
data do óbito, acrescida de cotas de 20 (vinte) pontos percentuais por 
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º - As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade 
e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor 
de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de 
dependentes remanescente for igual ou superior a 03 (três).

§ 2º - Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o 
caput deste artigo será equivalente a:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor 
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social;

II - uma cota familiar de 40% (quarenta por cento) acrescida de cotas de 
20 (vinte) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% 
(cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º - Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na 
forma do disposto no caput e no § 1º, ambos deste artigo.

§ 4º - O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais 
por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes 
e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento 
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serão aqueles estabelecidos em lei.

§ 5º - Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por 
morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que 
comprovada a dependência econômica.

Art. 9º - Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do Regime de 
Previdência de que trata o caput do art. 42 da Constituição Estadual, 
será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e 
das remunerações adotados como base para contribuições a Regime 
Próprio de Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social, 
ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares 
de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados 
monetariamente, correspondentes a 90% (noventa por cento) do 
período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º - A média a que se refere o caput deste artigo será limitada ao valor 
máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência 
Social para o servidor que ingressou no serviço público em cargo 
efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou 
que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto 
nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º - O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista 
no caput e no § 1º, ambos deste artigo, com acréscimo de 02 (dois) 
pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo 
de 20 (vinte) anos de contribuição, se homem, e 15 (quinze) anos de 
contribuição, se mulher, nas seguintes hipóteses:

I - do inciso II do § 5º do art. 3º desta Emenda Constitucional;

II - § 3º do art. 6º desta Emenda Constitucional, ressalvado o disposto 
no inciso II do § 3º e no § 4º, ambos deste artigo.

§ 3º - O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% 
(cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput 
e no § 1º, ambos deste artigo:

I - no caso do inciso II do § 2º do art. 4º desta Emenda Constitucional;

II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando 
decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença 
do trabalho.

§ 4º - O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do 
§ 1º do art. 6º desta Emenda Constitucional corresponderá ao resultado 
do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, se homem, e 
15 (quinze) anos, se mulher, limitado a 01 (um) inteiro, multiplicado 
pelo valor apurado na forma do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de 
cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que 
resulte em situação mais favorável.

§ 5º - Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem 
em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo 
de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para 
qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o § 2º 
deste artigo, para a averbação em outro regime previdenciário ou para 
a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam 
os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

§ 6º - Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo 
serão reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de 
Previdência Social.

Art. 10 - Ficam revogados:

I - os incisos I, II e III do caput, o § 2º e o § 5º, todos do art. 42 da 

Constituição Estadual;

II - os arts. 52 e 53 da Constituição Estadual.

Art. 11 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação.

MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, em

(À Comissão de Constituição e Justiça.)
<#E�G�B#394684#8#433627/>
<#E�G�B#394687#8#433632>

MENSAGEM AL. Nº 5.209/2020.

Mensagem nº 06/2020.
Salvador/BA., 14 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação 
dessa augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que 
“altera a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, a Lei nº 11.357, de 
06 de janeiro de 2009, e dá outras providências”.

A presente Proposição tem por objetivo adequar os dispositivos legais 
atinentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores 
públicos civis do Estado da Bahia às novas regras da Previdência 
Social trazidas pela Emenda à Constituição Federal nº 103, de 12 de 
novembro de 2019.

O projeto tem por escopo refletir as inovações previdenciárias de 
repetição obrigatória por parte dos Entes Federativos, com celeridade 
e presteza no atendimento dos novos critérios já estabelecidos, 
ratificando o compromisso do Governo do Estado com o equilíbrio 
financeiro e atuarial dos fundos de previdência social.

Conforme previsto no art. 79 da Constituição do Estado, solicito que, 
na apreciação do presente Projeto de Lei, seja observado o regime de 
urgência, aproveitando o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos 
seus dignos Pares protestos de elevada estima e distinta consideração.

RUI COSTA
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado NELSON LEAL
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
em exercício
Nesta

PROJETO DE LEI Nº 23.728/2020

Altera a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, a Lei nº 11.357, de 06 
de janeiro de 2009, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, passa a vigorar com 
os seguintes acréscimos e modificações:

“Art. 73 - Serão concedidos aos servidores os seguintes auxílios 
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pecuniários:
.....................................................................................................

IV - auxílio-reclusão.” (NR)

“TÍTULO III - DOS DIREITOS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS
.....................................................................................................

CAPÍTULO II - DAS VANTAGENS
.....................................................................................................

Seção II - Dos Auxílios Pecuniários
.....................................................................................................

Subseção IV - Do Auxílio-Reclusão

Art. 76-A - Farão jus ao auxílio-reclusão os dependentes do servidor de 
baixa renda, recolhido à prisão, desde que o servidor ativo não esteja 
recebendo remuneração, nem esteja em gozo de benefício previdenci-
ário, obedecidas as mesmas condições da pensão por morte.

§ 1º - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual ao 
valor da pensão que caberia aos dependentes do servidor.

§ 2º - Considera-se servidor de baixa renda, para fins deste artigo, aquele 
que, na data do recolhimento à prisão, receba remuneração bruta igual 
ou inferior ao limite fixado para o Regime Geral de Previdência Social 
para o mesmo fim.

§ 3º - O auxílio-reclusão será devido no caso de prisão provisória 
de qualquer espécie ou de prisão penal decorrente de sentença 
condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza 
do ilícito cometido.

Art. 76-B - O processo de concessão de auxílio-reclusão observará as 
normas previstas para a habilitação à pensão e será instruído com os 
seguintes documentos:

I - certidão do auto de prisão em flagrante, do decreto de prisão 
preventiva, por pronúncia ou por sentença condenatória recorrível, ou 
do trânsito em julgado da sentença condenatória;

II - certidão, fornecida pelo órgão de pessoal, de que o servidor não 
percebeu remuneração após a prisão;

III - certidão do recolhimento do servidor à prisão;

IV - aviso de crédito da remuneração percebida pelo servidor no mês do 
recolhimento à prisão.

§ 1º - O pagamento do auxílio-reclusão será devido a partir da data 
em que o servidor for recolhido à prisão, quando deixará de perceber 
remuneração dos cofres públicos, e mantido enquanto durar a privação 
de sua liberdade, fato este que será comprovado por meio de atestados 
trimestrais, firmados pela autoridade competente.

§ 2º - Cessará o auxílio-reclusão para o dependente do servidor que for 
demitido ou exonerado do cargo.

§ 3º - O pagamento do auxílio-reclusão será suspenso quando da 
liberdade condicional, bem como nas hipóteses de soltura ou fuga do 
servidor.

§ 4º - Na hipótese de fuga do servidor, o auxílio-reclusão somente será 
restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à 
prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o 
servidor evadido e pelo período da fuga.

§ 5º - Se a pena privativa de liberdade for executada em regime aberto, 

ou mesmo em regime semiaberto, o auxílio-reclusão não será devido.

§ 6º - Falecido o servidor na condição de detento ou recluso, o auxílio-
-reclusão será convertido, automaticamente, em pensão, aplicando-se, 
no que couber, as disposições relativas a este benefício.” (NR)

Art. 2º - A Lei nº 11.357, de 06 de janeiro de 2009, passa a vigorar com 
os seguintes acréscimos e modificações:

“Art. 1º - .................................................................................

Parágrafo único - Compete à unidade gestora do RPPS a administra-
ção e a concessão de aposentadoria e pensão aos servidores titulares 
de cargos efetivos e respectivos dependentes, de todos os órgãos e 
entidades dos Poderes do Estado, bem como os atos de revisão desses 
benefícios, na forma prevista nesta Lei, observados os seguintes 
princípios:
........................................................................................” (NR)

“Art. 4º - .................................................................................
................................................................................................

II - garantir o pagamento dos proventos de aposentadoria decorrentes 
de atos de concessão praticados pelas autoridades competentes;

III - dar cobertura aos eventos de incapacidade permanente para o 
trabalho, morte e idade avançada.” (NR)

“Art. 5º- ................................................................................
................................................................................................

II - garantia de aposentadoria em valor não inferior ao salário mínimo;
......................................................................................” (NR)

“Art. 9º - A qualidade de segurado resulta, automaticamente, do início 
do exercício em cargo efetivo estadual.” (NR)

“Art. 10 - .................................................................................
.................................................................................................

II - revogado;

III - os servidores públicos civis inativos dos órgãos e entidades dos 
Poderes do Estado.” (NR)

“Art. 12 - .................................................................................
.................................................................................................

IV - os filhos solteiros de qualquer idade com incapacidade permanente 
para o trabalho enquanto permanecerem nesta condição;

V - os pais com incapacidade permanente para o trabalho enquanto 
permanecerem nesta condição.
..................................................................................................

§ 8º - A existência de dependente de qualquer das classes enumeradas 
nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo exclui do direito às 
prestações previdenciárias os pais com incapacidade permanente para 
o trabalho.

§ 9º - Dos dependentes incapazes permanentemente para o trabalho 
referidos nos incisos IV e V do caput deste artigo exigir-se-á prova de 
não serem beneficiários, direta ou indiretamente, como segurados ou 
dependentes, de qualquer sistema previdenciário oficial, ressalvada a 
hipótese do § 10 deste artigo.

§ 10 - No caso de filho maior, solteiro, com incapacidade permanente para 
o trabalho e economicamente dependente, admitir-se-á a duplicidade 
de vinculação previdenciária como dependente, unicamente em relação 
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aos genitores, segurados que sejam de qualquer regime previdenciário.

§ 11 - As condições de incapacidade permanente para o trabalho 
serão apuradas pela Junta Médica Oficial do Estado ou por instituição 
credenciada pelo Poder Público.

§ 12 - Revogado.

§ 13 - Na hipótese de filhos e pais com incapacidade permanente para 
o trabalho, a unidade gestora do RPPS poderá, a qualquer tempo, 
se julgar necessário, solicitar apuração da condição de incapacidade 
pela Junta Médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo 
Poder Público.

§ 14 - O dependente do segurado será também beneficiário do RPPS a 
partir da data em que lhe for deferido o benefício de pensão por ato da 
autoridade competente.

§ 15 - A condição de dependente para o filho, o enteado e o tutelado 
solteiros, desde que não percebam qualquer rendimento, perdurará até 
24 (vinte e quatro) anos de idade, na forma do § 6º deste artigo, e sejam 
comprovadas, semestralmente, sua matrícula e frequência regular em 
curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.” (NR)

“Art. 13 - ...............................................................................
...............................................................................................

IV - para o maior com incapacidade permanente para o trabalho pela 
cessação da incapacidade;
................................................................................................

§ 1º - A perda da qualidade de beneficiário para os dependentes de 
que tratam os incisos I e II do caput do art. 12, bem assim daqueles 
previstos na parte final dos incisos I e II do caput deste artigo, ocorrerá, 
ainda, após o decurso de 04 (quatro) meses de percepção do benefício, 
se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha realizado o recolhimento 
mínimo de 18 (dezoito) contribuições.

§ 1º-A - Perde o direito à pensão por morte o cônjuge ou companheiro 
se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento 
ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de 
constituir benefício previdenciário.

§ 2º - Não se aplica a regra prevista no § 1º deste artigo:
................................................................................................

II - quando qualquer dos beneficiários previstos no § 1º deste artigo seja 
considerado com incapacidade permanente para o trabalho, mediante 
exame médico-pericial a cargo da Junta Médica Oficial do Estado, 
por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da união 

II - ...........................................................................................
.................................................................................................

b) revogado;

Parágrafo único - Revogado.” (NR)

“TÍTULO III - DOS BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS
..............................................................................................

Seção I - Das Aposentadorias

Subseção I - Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o 
Trabalho

Art. 15 - A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de licença para 
tratamento de saúde, for considerado, por laudo médico pericial oficial, 
incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo e retroagirá à 
data da expedição do referido laudo.
.................................................................................................

§ 2º - Revogado.

§ 3º - Revogado.

§ 4º - Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com 
base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela 
Junta Médica Oficial do Estado, a aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho independerá de licença para tratamento 
de saúde, e será devida a partir da data da expedição do laudo oficial 
confirmatório.

§ 5º - O pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho decorrente de doença mental somente será 
feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de 
curatela, ainda que provisório.

§ 6º - O servidor que voltar a exercer atividade laboral remunerada 
terá a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 
suspensa e será notificado para apresentação de defesa que comprove 
a incapacidade.
................................................................................................

§ 8º - O servidor que tenha se aposentado por incapacidade 
permanente para o trabalho será submetido, em prazo nunca superior a 
02 (dois) anos, à Junta Médica Oficial do Estado para comprovação da 
incapacidade, sem prejuízo da requisição de ofício, a qualquer tempo, 
pelo referido órgão.
...............................................................................................

§ 10 - Para os fins do disposto nesta Lei, acidente de trabalho é aquele 
ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamen-
te, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho.

§ 11 - Equiparam-se ao acidente de trabalho, para os efeitos desta Lei:
......................................................................................” (NR)

“Art. 16 - O servidor será aposentado compulsoriamente, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) 
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de 
lei complementar.
.....................................................................................” (NR)

“Art. 22 - A pensão por morte concedida aos dependentes do servidor 
público será equivalente a uma cota familiar de 40% (quarenta por 
cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela 
a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente 

estável e anterior ao óbito.
......................................................................................” (NR)

“Art. 14 -.................................................................................

I - ............................................................................................

a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho;

b) aposentadoria compulsória;

c) aposentadoria voluntária;

d) revogado;

e) revogado;

f) revogado;

g) revogado;

h) revogado;



11
SALVADOR, BAHIA, 
QUARTA-FEIRA
15 DE JANEIRO DE 
2020

ANO IV
No 22.820

para o trabalho na data do óbito, acrescida de cotas de 20 (vinte) pontos 
percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

I - revogado;

II - revogado.
................................................................................................

§ 2º - Observado o recolhimento mínimo de 18 (dezoito) contribuições 
mensais até a data do óbito do instituidor segurado, o tempo de duração 
da pensão por morte devida aos beneficiários previstos no § 1º do art. 
13 desta Lei será calculado de acordo com sua idade, nos termos 
abaixo especificados:

I - 03 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

II - 06 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 
idade;

III - 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de 
idade;

IV - 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

V - 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos 
de idade;

VI - vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 3º - Revogado.

§ 4º - Os beneficiários previstos no § 1º do art. 13 desta Lei terão 
direito a pensão por morte vitalícia, independentemente de período de 
recolhimento mínimo de contribuições até a data do óbito do instituidor 
segurado, nas seguintes condições:

I-quando considerados com incapacidade permanente para o trabalho, 
mediante exame médico-pericial a cargo da Junta Médica Oficial do 
Estado, por acidente ou doença ocorrido entre o casamento ou início da 
união estável e a cessação do pagamento do benefício;

II - quando o óbito do segurado decorrer de acidente de trabalho.

§ 5º - A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil e 
do agente penitenciário, decorrente de agressão sofrida no exercício 
ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e 
equivalente à remuneração do cargo.” (NR)

“Art. 23 - ...............................................................................
................................................................................................

§ 4º - Requerida a habilitação de novo(s) possível(is) dependente(s) 
ao benefício de pensão já deferido a outrem, o(s) beneficiário(s) já 
habilitado(s) será(ão) notificado(s) pela autoridade competente acerca 
da possibilidade de recálculo do valor da pensão e da devolução dos 
valores eventualmente percebidos a maior.

§ 5º - Revogado.

§ 6º - Revogado.

§ 7º - Revogado.
......................................................................................” (NR)

“Art. 24 - O direito à cota-parte da pensão extinguir-se-á pelos motivos 
previstos em lei, devendo o valor total do benefício ser redistribuído 
entre os dependentes remanescentes após a exclusão da cota-parte 
extinta.” (NR)

“Art. 36 - Para o cálculo dos benefícios do RPPS, será utilizada a média 
aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações 

adotados como base para contribuições a Regime Próprio de 
Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como 
base para contribuições decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados mone-
tariamente, correspondentes a 90% (noventa por cento) do período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da 
contribuição, se posterior àquela competência.
...................................................................................................

§ 5º - A média a que se refere o caput deste artigo será limitada ao valor 
máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência 
Social para o servidor que ingressou no serviço público em cargo 
efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou 
que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto 
nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 6º - Revogado.

§ 7º - Revogado.

§ 8º - O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista 
no caput e no § 5º, ambos deste artigo, com acréscimo de 02 (dois) 
pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo 
de 20 (vinte) anos de contribuição, se homem, e 15 (quinze) anos de 
contribuição, se mulher.

§ 9º - O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% 
(cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no 
caput e no § 5º, ambos deste artigo, no caso de aposentadoria por 
incapacidade permanente para o trabalho, quando decorrer de acidente 
de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

§ 10 - O valor do benefício da aposentadoria de que trata o art. 16 desta 
Lei corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 
20 (vinte) anos, se homem, e 15 (quinze) anos, se mulher, limitado a 
01 (um) inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do § 8º deste 
artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para 
aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.

§ 11 - Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem 
em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo 
de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para 
qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o § 8º 
deste artigo, para a averbação em outro regime previdenciário ou para 
a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam 
os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.” (NR)

“Art. 45 - Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no 
serviço público federal, estadual, distrital e municipal prestado sob a 
égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição 
ao RGPS e o tempo de serviço militar.” (NR)

“Art. 54 - Os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados 
nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.” 
(NR)

“Art. 56 - Será de até 180 (cento e oitenta) dias o prazo para concessão 
de pensão e de aposentadoria, contados da data de protocolização do 
requerimento.
..................................................................................................

§ 2º - O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir da 
data de satisfação pelo requerente de ato que lhe competia praticar.
......................................................................................” (NR)

“Art. 58 - A gratificação natalina devida aos servidores aposentados e 
pensionistas equivalerá aos proventos ou à pensão referente ao mês de 
dezembro de cada ano.
......................................................................................” (NR)

“Art. 59 - A concessão do benefício de aposentadoria é regulada 
pela legislação vigente na data da aquisição do direito à inatividade 
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remunerada ou pela legislação superveniente até a data da ocorrência 
da aposentadoria e a concessão de pensão é regulada pela legislação 
vigente na data do óbito.

Parágrafo único - Os benefícios de prestação continuada de apo-
sentadoria e pensão serão modificados ou extintos, de acordo com a 
lei vigente ao tempo da ocorrência do fato modificativo ou extintivo, 
ressalvado o direito adquirido.” (NR)

“Art. 61 - Ressalvado o direito dos menores, incapazes e ausentes, 
prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de percepção do benefício 
de pensão, contados a partir da data do óbito.” (NR)

“Art. 65 - Constituirá fato gerador das contribuições dos segurados para 
o RPPS a percepção de remuneração, subsídios, proventos, pensões 
ou outra espécie remuneratória, incluídas as vantagens pecuniárias 
pessoais de caráter permanente ou de qualquer outra natureza, 
oriundos dos cofres públicos estaduais, em decorrência das circunstân-
cias elencadas no art. 10 desta Lei.” (NR)

“Art. 66 - Constituirá fato gerador das contribuições do Estado, bem 
como das contribuições de todos os órgãos e entidades dos seus 
Poderes para o RPPS o pagamento de remuneração, subsídios, ou outra 
espécie remuneratória, incluídas as vantagens pecuniárias pessoais de 
caráter permanente ou de qualquer outra natureza, oriundos dos cofres 
públicos estaduais, em decorrência das circunstâncias elencadas no 
art. 10 desta Lei.” (NR)

“Art. 67 - .............................................................................…

Parágrafo único - Para os segurados que percebam remuneração bruta 
superior a R$15.000,00 (quinze mil reais), a alíquota aplicável sobre a 
parcela que exceder o referido limite será de 15% (quinze por cento).” 
(NR)

“Art. 69 - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas pelo RPPS que superem o triplo do valor a que se 
refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual 
ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.” (NR)

“Art.71- .........................................................…………………

§ 2º - Para os servidores inativos, considera-se base de cálculo para 
fins de contribuição o valor total bruto dos proventos da aposentado-
ria que supere o triplo do valor a que se refere o § 2º do art. 201 da 
Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos.

§ 3º - Para os pensionistas, considera-se base de cálculo para fins de 
contribuição o valor total bruto do respectivo benefício que supere o 
triplo do valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal, 
com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de 
cargos efetivos.

§ 4º - Revogado.

§ 5º - Revogado
..................................................................................” (NR)

“Art. 74 - As transferências do Estado ao RPPS para pagamento das 
aposentadorias e pensões, nos termos previstos no art. 67 desta Lei, 
deverão ser realizadas no prazo assinalado no art. 73 desta Lei.” (NR)

“Art. 83 - ............................................................................…

Parágrafo único - Incidirão contribuições, para o regime de que trata 
esta Lei, sobre as parcelas remuneratórias complementares, que não 
compõem a remuneração do cargo efetivo, pagas pelo cessionário ao 
servidor cedido, exceto se a parcela não for passível de incorporação 

aos proventos.” (NR)

Art. 3º - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 11.357, de 
06 de janeiro de 2009:

I - o inciso II do art. 10;

II - o § 12 do art. 12;

III - as alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “h” do inciso I do caput, alínea “b” do 
inciso II do caput e o parágrafo único, todos do art. 14;

IV - os §§ 2º e 3º do art. 15;

V - a Subseção III da Seção I do Capítulo I do Título III art. 17;

VI - a Subseção IV da Seção I do Capítulo I do Título III e o art. 18;

VII - a Subseção V da Seção I do Capítulo I do Título III e o art. 19;

VIII - a Subseção VI da Seção I do Capítulo I do Título III e o art. 20;

IX - a Subseção VII da Seção I do Capítulo I do Título III e os arts. 20-A, 
20-B, 20-C, 20-D, 20-E, 20-F, 20-G e 20-H;

X - os incisos I e II do caput e o § 3º, todos do art. 22;

XI - os §§ 5º, 6º e 7º do art. 23;

XII - os arts. 25 e 26;

XIII - a Seção III do Capítulo I do Título III e os arts. 29 e 30;

XIV - o Capítulo II do Título III e os arts. 31, 32, 32-A, 33, 34 e 35;

XV - os §§ 6º e 7º do art. 36;

XVI - os arts. 37, 38, 38-A, 38-B e 39;

XVII - o art. 41;

XVIII - o art. 55;

XIX - o art. 64;                    

XX - os §§ 4º e 5º do art. 71;

XXI - o art. 72.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto 
quanto às alterações promovidas no parágrafo único do art. 67, no art. 
69 e nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 71 da Lei nº 11.357, de 06 de janeiro 
de 2009, que entrarão em vigor após 90 (noventa) dias da data de 
publicação desta Lei.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; e Finanças, Orçamento, Fiscalização 
e Controle.)
<#E�G�B#394687#12#433632/>
<#E�G�B#394688#12#433633>

MENSAGEM AL Nº 5.210/2020

Mensagem nº 07/2020.
Salvador/BA., 14 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação 
dessa augusta Assembleia Legislativa do Estado, o anexo Projeto de 
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Lei que “disciplina o abono de permanência dos militares estaduais e 
servidores públicos civis do Estado da Bahia”.

A presente Proposição disciplina o abono de permanência dos militares 
estaduais e dos servidores públicos civis do Estado da Bahia que 
tenham completado os requisitos para a transferência para a reserva 
remunerada a pedido e para aposentadoria voluntária, respectivamen-
te, e que optem por permanecer em atividade.

Conforme previsto no art. 79 da Constituição Estadual, solicito que, 
na tramitação do Projeto de Lei, seja observado o regime de urgência, 
aproveitando para renovar, a Vossa Excelência e aos seus dignos 
Pares, as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.

RUI COSTA
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado NELSON LEAL
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia
Nesta

PROJETO DE LEI Nº 23.729/2020

Disciplina o abono de permanência dos militares estaduais e servidores 
públicos civis do Estado da Bahia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os militares estaduais e os servidores públicos civis do Estado 
da Bahia  que tenham completado os requisitos para a transferência 
para a reserva remunerada a pedido e para aposentadoria voluntária, 
respectivamente, e que optem por permanecer em atividade, farão jus 
a um abono de permanência equivalente ao valor de 60% (sessenta por 
cento) de sua contribuição previdenciária.

§ 1º - Os militares estaduais farão jus ao abono de que trata o caput 
até o implemento dos requisitos para a transferência para a reserva 
remunerada ex officio.

§ 2º - Os servidores públicos civis farão jus ao abono de que trata o 
caput até o implemento dos requisitos para aposentadoria compulsória.

Art. 2º - Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.957, de 02 de janeiro de 
2008.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em

(Às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público; e Finanças, Orçamento, Fiscalização 
e Controle.)
<#E�G�B#394688#13#433633/>
<#E�G�B#394672#13#433612>

PROJETO DE LEI Nº 23.721/2019

DEPUTADA FÁTIMA NUNES LULA - Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO CASA DE CARIDADE DONA AMÁLIA (ACCDA), com 
sede e foro na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia.

JUSTIFICATIVA

A Associação Casa de Caridade Dona Amália - ACCDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 34.489.648/0001-95, foi fundada em 13 de Dezembro do 
ano de 2018, com sede e foro na cidade de Lauro de Freitas no estado 
da Bahia, constitui-se numa sociedade civil, sem fins lucrativos, com a 
intenção de prestar relevantes serviços à comunidade local, principal-
mente no acolhimento as crianças, adolescentes e idosos carentes da 
cidade do Salvador.

A Associação Casa de Caridade Dona Amália - ACCDA, tem por 
finalidades, a promoção da Assistência Social aos idosos, as crianças, 
e aos adolescentes carentes promovendo lhes bem estar social, 
acolhimento, melhoria da qualidade de vida. Tem promovido também 
o desenvolvimento comunitário, a assistência a saúde, a prevenção de 
doenças e o abandono das famílias; a integração e a solidariedade aos 
idosos que procuram a Instituição ou que algumas vezes padecem nas 
ruas de necessidades de todo apoio possível.

Diante da necessidade de dar continuidade ao digníssimo trabalho 
desenvolvido pela Associação Casa de Caridade Dona Amália - ACCDA, 
proponho que a mesma seja reconhecida como sendo de Utilidade 
Pública para que possa desempenhar melhor as suas atividades.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2019.

Deputada Fátima Nunes Lula

(À Comissão de Constituição e Justiça.)
<#E�G�B#394672#13#433612/>
<#E�G�B#394671#13#433611>

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.874/2019

Concede a “Comenda Dois de Julho” ao Tenente Coronel Alexandre 
Costa de Souza e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a “Comenda Dois de Julho”, com fulcro nas 
disposições da Resolução nº 1.277 de 11 de agosto de 1999, ao Tenente 
Coronel da Polícia Militar Alexandre Costa de Souza.

Art. 2º - Aprovada a honraria de que trata esta Resolução, a Assembleia 
Legislativa, em Sessão Especial previamente agendada pela Mesa 
Diretora, promoverá a entrega da comenda ao homenageado.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2019.

Deputado Dal

JUSTIFICATIVA

Alexandre Costa de Souza, 50 anos, é natural de Salvador-BA, nascido 
aos 07 dias do mês de agosto do ano de 1969, filho de Vespasiano 
Costa de Souza e Ellyede Costa de Souza (in memorian), é o terceiro 
filho, de quatro irmãos, casado com dona Trícia Tupinambá Mendes de 
Souza e é pai de dois filhos (Carolina Oliveira de Souza e Alexandre 
Costa de Souza Filho).

Ainda criança, já motivado pelo exemplo do pai e do avô, ambos oficiais 
superiores da Polícia Militar da Bahia, ingressou no Colégio Militar de 
Salvador, onde começou a trilhar sua carreira no militarismo, sempre 
alavancado pelo amor à instituição e aos valores por ela defendidos. 
Aos 17 anos, em 1987, ingressou na Academia de Polícia Militar do 
Estado da Bahia, como Aluno Oficial, preparando-se para servir a 
sociedade, ao término do curso, como Oficial PM, concluindo no ano 
de 1989, fazendo parte da turma CEL PM OTTO FREITAS DE AGUIAR.

Durante seus 32 anos de excelentes serviços prestados, através da 
Polícia Militar, pôde servir em diversas unidades PM do Estado da Bahia, 
destacando-se: 9º Batalhão da Polícia Militar / Vitória da Conquista 
em 1990; 12º Batalhão da Polícia Militar / Camaçari de 1991-1997; 
Departamento de Apoio Logístico da PMBA - DAL, de 1997-2001; 
Departamento de Pessoal da PMBA DP - de 2002-2006; Corregedoria 
Geral da PMBA - de 2007/2013; 18º Batalhão da Polícia Militar/Centro 
Histórico de Salvador - de 2013 até 25/05/2017. Atualmente, desde 
02/06/2017, está na 33ª Companhia Independente da Polícia Militar/
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Valença-BA, onde exerce a função de Comandante.

Ao chegar na 33ª CIPM, com seu jeito sério e justo nas ações e usando   
inteligência emocional como pilar em sua maneira de comandar, de 
imediato, conquistou toda sua tropa, mantendo ações que já eram 
realizadas e implantando novas ações, colocando a 33ª CIPM como 
destaque no cenário da Polícia Militar do Estado da Bahia. Os índices 
de produtividade, controle a criminalidade e efetividade do emprego 
do policiamento, demonstram o perfil do comandante Tenente Coronel 
Alexandre.

Sua excelente relação social com a comunidade, com a imprensa, 
com a tropa, com a instituição PMBA, com instituições coirmãs, com o 
Poder Judiciário, Ministério Público e autoridades municipais, estaduais 
e federais, só tem acrescentado benefícios ao excelente serviço 
desempenhado pela Polícia Militar, em todo Baixo Sul.

A efetivação da 33ª CIPM em sua nova sede, no bairro da Graça (antigo 
CSU), com reformas e construção de novos espaços, sem dúvida 
alguma possibilitou uma melhoria significativa para todos os envolvidos 
no processo de realizar Segurança Pública.

Uma das marcas que será sempre o seu diferencial, foi a implantação 
do CANIL SETORIAL DA 33º CIPM, que vem sendo uma ferramenta 
essencial no combate a criminalidade, principalmente ao tráfico de 
drogas, bem como na busca de pessoas perdidas e foragidas da justiça 
com o emprego do Mantrailling, sendo, hoje, referência na mencionada 
atividade.

O estímulo à qualificação de seu efetivo Policial Militar, também merece 
destaque, pois durante o período que está à frente dos destinos da 
CIPM, diversos Policiais Militares tiveram oportunidade de obter 
conhecimento e qualificação nas mais variadas áreas, a exemplo 
de: Operações e Adestramento de Cães; Operações de Trânsito; 
Operações de Inteligência; Manutenção e Operação de Armamento; 
Operações e Condução de Motocicletas, dentre outros.

Além do aprimorando intelectual e operacional do efetivo já existente, a 
33ª CIPM, no Comando do TEN CEL Alexandre, formou novos Policiais 
Militares no Núcleo de Formação de Praças, criado, também em seu 
comando, como forma de auxiliar na formação de novos soldados e 
compor o efetivo a ser empregado do Baixo Sul do Estado.

O Tenente Coronel Alexandre Costa de Souza é Bacharel em 
Segurança Pública - Curso de Formação de Oficiais pela Academia de 
Polícia Militar do Estado da Bahia - turma de 1989; Bacharel em Direito 
pela Faculdade Batista Brasileira - Turma 2010.2; Especialista em 
Gestão e Metodologia do Ensino, pela Universidade Estadual de Feira 
de Santana-BA, turma de 1998; Especialista em Segurança Pública 
(CAO) pela Academia de Polícia Militar do Ceará - Academia General 
Facó / Universidade Estadual do Ceará, turma de 2006; Especialista 
em Gestão Estratégica de Segurança Pública - CEGESP pela UNEB / 
Academia de Polícia Militar da Bahia, turma de 2016.

O Tenente Coronel Alexandre detém as seguintes medalhas e conde-
corações:

- Medalha de Tempo de Serviço - 10 anos Bronze
- Medalha de Tempo de Serviço - 20 anos Prata
- Medalha de Tempo de Serviço - 30 anos Ouro
- Medalha do Cinquentenário das Forças de Paz da ONU.
- Medalha Marechal Argolo - Visconde de Itaparica.
- Medalha Tiradentes - Associação das Forças Internacionais de Paz 
(ABFIP)
- Medalha Jubileu de Prata - Associação das Forças Internacionais de 
Paz (ABFIP)
- Medalha de Mérito Institucional “Zumbi dos Palmares” - Governo do 
Estado de Alagoas
- Título de Embaixador da Paz - Associação das Forças Internacionais 

de Paz (ABFIP).

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2019.

Deputado Dal

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.883/2020

Concede a Medalha Dois de Julho ao Professor, Advogado e Desem-
bargador José Soares Ferreira Aras Neto e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a Comenda Dois de Julho ao Professor, 
Advogado e Desembargador José Soares Ferreira Aras Neto.

Art. 2º - A comenda Dois de Julho será entregue em Sessão Especial 
da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, convocada para este fim 
por seu presidente, em data e horário a serem estabelecidos pela Mesa 
Diretora desta Casa.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 06 de janeiro de 2020.

Deputado Marcelo Veiga

JUSTIFICATIVA

José Soares Ferreira Aras Neto, natural de Salvador-Bahia, é filho 
dos Professores Maria José dos Santos Aras e Fernando Antônio da 
Silva Prado, casado com a Sra. Érica Rocha Rios Aras, e pai de Maria 
Fernanda Rios Aras.

Em 1998 graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia 
- UFBA, especializando-se em Direito Público no ano seguinte. Como 
professor universitário, lecionou na Escola Livre de Direito Josaphat 
Marinho, na Universidade Católica do Salvador - UCSAL (2003 - 2005) 
e na UFBA (2004 - 2006).

Em 2015, fundou o Centro de Estudos José Aras (Cejas), do qual é 
Diretor Pedagógico e Professor de Direito Administrativo, atuando, com 
maestria e afinco na preparação de estudantes de Direito para o exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, concursos públicos e cursos 
de pós-graduação. Como professor, José Aras é sempre lembrado 
pela sua competência, carisma e conselhos, tendo contribuído com a 
aprovação de milhares de advogados(as) até a presente data. Além 
do conteúdo jurídico, seus alunos são sempre agraciados com seus 
conselhos, motivação e fé inabalável que carrega, sobretudo no Senhor 
do Bonfim e nos Santos Cosme e Damião.

É membro do Instituto dos Advogados da Bahia - IDAB e filiado ao 
Instituto de Direito Administrativo da Bahia, atuando, ainda, como 
parecerista e palestrante, prestando consultoria jurídica a municípios, 
órgãos públicos e entidades do terceiro setor.

Suas principais teses de pesquisa estão relacionadas ao Direito Admi-
nistrativo, Estatuto dos Servidores Públicos e Aplicabilidade do Código 
de Defesa do Consumidor às Relações Empresariais.

Em 2015, recebeu a Comenda Cruz de Reconhecimento Social e 
Cultural, no grau de Gran Comendador. A honraria, concedida pela 
Soberana Ordem da Sociedade Intercontinental de Ciências Humanas 
Jurídicas e Sociais, é destinada àqueles que trabalham em prol dos 
direitos humanos, da paz e da responsabilidade social, de caráter liberal 
e independente de controle de governos ou de autarquias religiosas.

Em 21 de dezembro de 2019, foi nomeado pelo Governador Rui Costa 
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ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
José Aras tomou posse como desembargador em 26 de dezembro de 
2019, e passará a ocupar a corte baiana na vaga ofertada pelo quinto 
constitucional, na classe dos advogados.

Diante do exposto, requeiro a concessão da Comenda 2 de Julho ao 
Professor, Advogado e Desembargador, José Soares Ferreira Aras Neto 
pela grande importância e relevantes serviços prestados à educação no 
Estado da Bahia.

Sala das Sessões, 06 de janeiro de 2020.

Deputado Marcelo Veiga

(À Comissão de Constituição e Justiça)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.884/2020

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
da atribuição prevista no art. 41.XXII, da Resolução nº 1.193/85 
(REGIMENTO INTERNO)
RESOLVE:

Art 1º Fica concedida com fulcro na Resolução nº 1277, de 11 de agosto 
de 1999, a Comenda Dois de Julho a Janine Pires Farias.

Art 2º Aprovada a honraria de que trata esta resolução, a Assembleia 
Legislativa, em Sessão Especial, previamente agendada pela Mesa 
Diretora, promoverá a entrega da Comenda a homenageada.

Art 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões, 08 de janeiro de 2020.

Deputada Jusmari Oliveira

JUSTIFICATIVA

Janinne Pires Farias tronou-se ícone e símbolo de uma luta das 
pessoas com deficiência para terem acesso ao sistema institucional de 
ensino superior, no que diz respeito as políticas públicas de inclusão 
e permanência na educação formal. Ela foi a primeira surdocega 
congênita do Brasil a ser aprovada em uma Universidade Pública e já 
está concluindo o curso de Pedagogia na Universidade Estadual da 
Bahia, (UNEB), em Barreiras.

Nascida em Itabuna mas morando em Barreiras há 20 anos, Janinne já 
é uma barreirense amada e respeitada pelo povo da Capital do Oeste 
Baiano. Filha de Jakson Prates Farias e Sandra Samara Pires Farias, 
ela sempre contou com o apoio da família para realizar os seus sonhos.

Janinne fez todo o processo formal desde alfabetização, ensino 
fundamental e ensino médio em escola pública. Sua trajetória torna-se 
ainda mais bela e digna de elogios por ter contribuindo com a formação 
de outras crianças e jovens deficientes sendo professora de braile em 
escolas públicas. Fato esse que proporcinou oportunidades para a 
inclusão de novos estudantes no sistema formal de ensino.

Janinne é mais que uma vencedora, é um exemplo vivo de que o ser 
humano tem capacidade para superar as adversidades, ‘os obstáculos, 
os preconceitos e vencer na vida através da educação. Este exemplo 
merece ser referenciado para que outros jovens portadores de 
deficiência, na Bahia e no Brasil, tenham a mesma determinação 
e utilizem a coragem, a fé, a força de vontade para estudarem e se 
tornarem profissionais de sucesso.

Por todo esse histórico Janinne Pires Farias é merecedora da Comenda 
Dois de Julho que estamos propondo através deste Projeto de 

Resolução e esperamos a aprovação por parte dos nossos pares.

Sala das Sessões, 08 de janeiro de 2020.

Deputada Jusmari Oliveira

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.885/2020

Dispõe sobre a Concessão da Comenda Dois de Julho ao Secretário de 
Turismo do Estado da Bahia, Fausto de Abreu Franco.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
RESOLVE:

Art.1º - Fica concedida, nos termos da Resolução: Nº 1.277/99, a 
Comenda Dois de Julho ao Secretário de Turismo do Estado da Bahia, 
Fausto de Abreu Franco.

Art.2º - Sessão Solene para entrega da Comenda será agendada para 
a consecução dos fins a que se destina esta Resolução.

Art.3º - As despesas constantes desta Resolução correrão às expensas 
do orçamento vigente.

Art.4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 2020.

Deputada Ivana Bastos

JUSTIFICATIVA

Graduado em Relações Públicas pela Unifacs - Universidade Salvador, 
Fausto de Abreu Franco construiu, com muito trabalho e dedicação, 
trajetória profissional das mais respeitadas e admiradas no setor do 
turismo baiano e nacional. 

Com grande desenvoltura e expertise na área de eventos, Fausto Franco 
trabalhou com grandes bandas musicais, a exemplo do Grupo Chiclete 
com Banana. Foram 16 anos, laborando como gestor da carreira que 
consolidou a marca e atuou no marketing da banda, reconhecida como 
uma das mais importantes no cenário musical brasileiro.

Foram muitas viagens pelo Brasil que o colocou como um dos mais 
respeitáveis profissionais do setor de entretenimento do país que o 
rendeu muitos contatos e networks, consolidando assim o seu trabalho 
na mídia nacional. Quando Bell Marques se afastou do grupo, Fausto 
Franco decidiu morar em Nova Iorque, onde estudou e aprimorou conhe-
cimentos profissionais.

Sua experiência nos Estados Unidos ampliou bastante o cenário de 
atuação de sua carreira profissional. Com isso, ao retornar ao país, 
Fausto Franco, constituiu a empresa de Comunicação e Eventos, na 
capital paulista, e manteve fortes os elos com a Bahia. Em 2016, atuou 
nacionalmente na organização de grandes eventos das Olimpíadas em 
Brasília e Manaus. Foi esta vasta experiência que o remeteu para a Setur.

Por tudo isso, Fausto se credenciou como um dos mais respeitáveis profis-
sionais do Turismo no país. Assim, Fausto foi convidado pelo governador 
Rui Costa para assumir a importante pasta do Turismo na Bahia, onde 
desenvolve um belo e importante trabalho, em favor do turismo baiano 
que vem registrando crescimentos constantes no decorrer dos anos.

Ao assumir a pasta, Fausto vem incrementando o turismo e valorizando a 
nossa cultura e a magia do nosso povo, marcas indeléveis de sua gestão.

Diante do exposto, essa homenagem proposta pelo nosso mandato ao 
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Secretário Fausto Franco é justa e merecida.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 2020.

Deputada Ivana Bastos

(À Comissão de Constituição e Justiça.)
<#E�G�B#394671#16#433611/>
<#E�G�B#394679#16#433619>

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Suprime o art. 36-B, do art 4 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Suprime o art 36-B, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art 6 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 7.990, de 27 
de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o artigo 6º do PL nº 23.723/2020, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º - Os ocupantes da graduação de soldado PM, Soldado BM, 
Cabo PM e Cabo BM em atividade na data de vigência desta Lei ficam 
dispensados do cumprimento do interstício previsto na alínea “i” do § 
2º do art. 134 da Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, para o 
ingresso no Curso Especial de Formação de Sargentos, pelo critério 
de antiguidade, desde que, observados os demais requisitos legais, 
existam vagas disponíveis para preenchimento, bem como o prazo de 
promoção ex-ofício.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Suprime o §4 e §5 do art. 36-A, do art 4 do PL nº 23.723/2020, que altera 

a Lei nº 13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Suprime o §4 e §5 do art 36-A, no artigo 4º do PL nº 
23.723/2020.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 04/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Suprime o art. 33, do art 4 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Suprime o art 33, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 05/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Suprime o art. 51-B, do art 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
13.201, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Suprime o art 51-B, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 06/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020
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Suprime o § 5º art 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 13.201, 
de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Suprime o § 5º do art 51-A, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 07/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Suprime o art 46 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 7.990, de 27 
de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Fica suprimida a alínea “f”, do inciso I do art 46, do artigo 2º 
do PL nº 23.723/2020.

Justificativa

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art 6 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 7.990, de 27 
de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o artigo 6º do PL nº 23.723/2020, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º - Os ocupantes da graduação de Cabo PM e Cabo BM 
em atividade na data de vigência desta Lei ficam dispensados do 
cumprimento do interstício previsto na alínea “i” do § 2º do art. 134 da 
Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, para o ingresso no Curso 
Especial de Formação de Sargentos, pelo critério de antiguidade, desde 
que, observados os demais requisitos legais, existam vagas disponíveis 
para preenchimento, bem como o prazo de promoção ex-ofício.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 

inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 09/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o §2 art. 134, do art 5 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
7.990, de 27 de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o § 2, do art 134, no artigo 5º do PL nº 23.723/2020, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§2º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção ex-ofício em 
decorrência do excesso do tempo máximo de permanência no posto 
ou na graduação e neste caso independente da existência de vagas, 
figurando na condição de excedente no quadro.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 134, do art 5 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
7.990, de 27 de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o art 134, no artigo 5º do PL nº 23.723/2020, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 134 - O militar estadual que atingir o dobro do interstício mínimo 
exigido para a promoção será promovido ex-ofício, mesmo inexistindo 
vagas no respectivo quadro, ficando na condição de excedente.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 11/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 121, do art 5 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
7.990, de 27 de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o art 121, no artigo 5º do PL nº 23.723/2020, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 121 - A remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista 
automaticamente, preservando benefícios ou vantagens, na mesma 
data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o 
valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente 
posto ou graduação.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 12/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o §3 do art. 36-A, do art 4 do PL nº 23.723/2020, que altera a 
Lei nº 13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o §3 do art 36-A, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 3º - Havendo igualdade de tempo de efetivo serviço entre os candidatos 
ao ingresso no QETABM, terá preferência de acesso o Subtenente BM 
de maior antiguidade na graduação.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar na 
base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de militares 
entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de mobilidade, 
devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo que melhor 
lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de inconstitucio-
nalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)
<#E�G�B#394679#18#433619/>
<#E�G�B#394681#18#433622>

EMENDA MODIFICATIVA Nº 13/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o §2 do art. 36-A, do art. 4 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei 
nº 13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o §2 do art. 36-A, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º - Para participar do Curso de Formação de Oficiais específico para 
ingresso no QETABM, o Subtenente BM deverá contar, no mínimo, com 
27 (vinte e sete) anos de efetivo serviço na data de publicação do edital 
de convocação, estando apto nos exames de saúde, físico e mental, e 
teste de aptidão física.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 

militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 14/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o §1 do art. 36-A, do art. 4 do PL nº 23.723/2020, que altera 
a Lei nº 13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o §1 do art. 36-A, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º - O ingresso no QETABM se dará após a conclusão, com aproveita-
mento, do Curso de Formação de Oficiais específico e do estágio super-
visionado, pelo período de 45 dias, atendidos os requisitos estabeleci-
dos na Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e na regulamentação 
relativa ao ingresso no referido Quadro.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 15/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 36-A, do art. 4 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o art. 36-A, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 36-A - O Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Bombeiros Militares 
- QETABM é composto por todos os 1º Tenentes que ingressarem no 
Quadro e destina-se aos bombeiros militares oriundos da carreira de 
Praças, unicamente da graduação de Subtenente BM, competindo-lhes 
preferencialmente o exercício de atividades operacionais e administra-
tivos da Corporação.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
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23.723/2020

Modifica o § 2 art. 33, do art. 4 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 
13.202, de 09 de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o §2, do art. 33, no artigo 4º do PL nº 23.723/2020, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º - Os ocupantes da graduação de Subtenente poderão participar do 
processo seletivo para ingresso no QOAPM, unicamente pelo critério 
de mérito intelectual, mediante a realização de provas de desempenho 
profissional e intelectual.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 17/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 13.201, de 09 
de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o § 3º do art. 51-A, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 3º - Havendo igualdade de tempo de efetivo serviço entre os candidatos 
ao ingresso no QETAPM, terá preferência de acesso o Subtenente PM 
de maior antiguidade na graduação.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A inclusão do termo 
“na graduação” cumpre função de garantir transparência e coesão no 
escopo de que trata a matéria, sem o qual o torna passível de arguição 
de inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 18/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 13.201, de 09 
de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o § 2º do art. 51-A, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º - Para participar do Curso de Formação de Oficiais específico para 
ingresso no QETAPM, o Subtenente PM deverá contar, no mínimo, com 
27 (vinte e sete) anos de efetivo serviço na data de publicação do edital 
de convocação, estando apto nos exames de saúde, físico e mental, e 

teste de aptidão física.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A adequação do 
termo edital de convocação, no lugar de edital de processo seletivo 
refere-se ao fato de não ser necessário processo seletivo uma vez que, 
basta cumprir os requisitos para acessar ao direito, portanto, cumpre 
função de garantir transparência e coesão no escopo de que trata a 
matéria, sem o qual o torna passível de arguição de inconstitucionali-
dade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 19/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 13.201, de 09 
de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o § 1º do art. 51-A, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º - O ingresso no QETAPM se dará após a conclusão, com aproveita-
mento, do Curso de Formação de Oficiais específico e do estágio super-
visionado, com período de 45 dias, atendidos os requisitos estabeleci-
dos na Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e na regulamentação 
relativa ao ingresso no referido Quadro.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, a inclusão do 
período de curso cumpre função de garantir transparência e coesão no 
escopo de que trata a matéria, sem o qual o torna passível de arguição 
de inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 20/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 13.201, de 09 
de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o art. 51-A, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51-A - O Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares 
- QETAPM é integrado pelos 1º Tenentes que ingressarem no Quadro 
e destina-se aos policiais militares oriundos da carreira de Praças, 
unicamente dos ocupantes da graduação de Subtenente PM, compe-
tindo-lhes preferencialmente o exercício de atividades operacionais e 
administrativos da Corporação.

JUSTIFICATIVA

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
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objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, a inclusão dos 
administrativos cumpre função de garantir isonomia no escopo de que 
trata a matéria, sem o qual o torna passível de arguição de inconstitu-
cionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA ADITIVA Nº 21/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 23.723/2020

Adiciona artigo ao PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 7.990, de 27 
de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Adiciona, onde melhor couber, artigo ao PL nº 23.723/2020, 
com a seguinte redação:

Art. - Fica suprimido os incisos V e VI do Artigo 130 da Lei nº 7.990, de 
27 de dezembro de 2001.

JUSTIFICATIVA

Padece de estridente inconstitucionalidade os dispositivos dos incisos 
IV e V do artigo 130 da Lei nº 7.990/2001, à medida em que configura 
uma gravame de ordem objetiva na vida funcional do Policial Militar, 
trazendo um impeditivo peremptório ao seu acesso a lista para 
promoção, quando submetidos à persecuções penais, e ou adminis-
trativas, sem fazer uma ponderação acerca dos fatos que impulsiona-
ram tais processos, em específico, se houve nexo de causalidade com 
as suas atividades operacionais no estrito cumprimento do seu mister 
constitucional de prestação do serviço de Segurança Pública. Ficando 
evidente que aplicar tais impeditivos de forma a obstar Policiais Militares 
de concorrerem em igualdade de condições com os seus pares ao 
provimento derivado da promoção, em razão de estarem respondendo 
a persecuções penais, e ou administrativas impulsionadas em razão de 
ocorrências policiais ocorridas sob a égide das atividades de prestação 
do serviço público de segurança, é trazer um prejuízo em sua vida 
funcional eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade, em flagrante 
ofensa ao Princípio da Razoabilidade, e princípio da isonomia em sua 
vertente material, desvirtuando o caráter desta atividade de risco, que 
irrefutavelmente potencializa a possível submissão destes profissionais 
a estas demandas por força exclusiva do seu mister constitucional.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 22/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Modifica o art. 2 do PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 13.201, de 09 
de dezembro de 2014 e dá outras providências.

Artigo 1º - Modifica o §2º do art. 51, no artigo 2º do PL nº 23.723/2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º - Os ocupantes da graduação de Subtenente poderão participar do 
processo seletivo para ingresso no QOAPM, unicamente pelo critério 
de mérito intelectual, mediante a realização de provas de desempenho 
profissional e intelectual.

JUSTIFICATIVA

Não se deve deixar ao relento, que o acesso da praça ao quadro de 
carreira de oficiais sem a submissão a concurso (público ou interno) 
para mensurar a condição intelectual do candidato, fere mortalmente a 
Constituição Federal, precisamente no seu artigo 37, inciso II, que, por 
zelo, cumpre explicitar:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Ainda, a Súmula Vinculante n.º 43, com a clareza solar peculiar, fortalece 
o argumento em destaque, senão vejamos: “É inconstitucional toda 
modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem 
prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, 
em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

O Estatuto dos Policiais Militares - Lei Estadual n.º 7.990 de 27 de 
dezembro de 2001 -Lei de Regência dos Militares Estaduais do Estado 
da Bahia, de maneira cirúrgica define os postos e graduações, as 
funções que os componentes devem exercer, além de prerrogativas e 
deveres de acordo ao grau hierárquico, vejamos:

Art. 9º - Os postos e graduações da escala hierárquica são os seguintes:
I. Oficiais:
a) Coronel PM;
b) Tenente Coronel PM;
c) Major PM;
d) Capitão PM;
e) 1º Tenente PM.
[...]
III - Praças:
a) Subtenente PM;
b)1º Sargento PM;
c) Cabo PM;
d) Soldado 1ª Classe PM.

“Art. 10 - Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do 
Governador do Estado e registrado em Carta Patente; Graduação é o 
grau hierárquico do Praça conferido pelo Comandante Geral da Polícia 
Militar.” (grifos acrescidos)

Art. 45 - Os graduados auxiliam e complementam as atividades dos 
Oficiais no emprego de meios, na instrução e na administração da 
Unidade, devendo ser empregados na supervisão da execução das 
atividades inerentes à missão institucional da Polícia Militar. (grifo 
nosso)

“Art. 137 - O ato de promoção dos Oficiais é consubstanciado por 
decreto do Governador do Estado, sendo o das Praças efetivado por 
ato administrativo do Comandante Geral.”

Nesta esteira, a carreira da praça se inicia na graduação de soldado e 
termina na graduação de subtenente, já a carreira dos oficiais se inicia 
no posto de 1º tenente e termina no posto de Coronel (QOPM) ou Te-
nente-Coronel (QOAPM). São diferenciadas as formas de provimento 
dos cargos, promoções, atribuições, direitos, dentre outros.

Além disso, por força do §6º da Carta Constitucional de 1988, as Polícia 
Militares e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército 
Brasileiro, entretanto, a forma de acesso POR ANTIGUIDADE ao 
QOAPM vem malsinando o princípio da simetria, tendo em vista que na 
Força Armada em destaque o acesso ao Quadro Auxiliar de Oficiais se 
dá através de curso de habilitação, todavia, para o acesso o candidato 
deve prestar concurso interno por mérito intelectual por provas de co-
nhecimentos gerais e conhecimentos profissionais. Segue a legislação 
concernente:

DECRETO No 84.333, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 - Cria o Quadro 
Auxiliar de Oficial (QAO), extingue os Quadros de Oficiais de Administra-
ção (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE), e dá outras providências.

“Art. 1º - Fica criado o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), constituído 
por oficiais do Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e do Quadro 
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de Oficiais Especialistas (QOE), destinados a ocupar cargos e exercer 
funções de natureza complementar.”
Art. 2º [...]
§ 1º - O recrutamento para o primeiro posto e o acesso aos demais 
postos obedecerão à forma estabelecida no Regulamento para o 
Ingresso e Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (RIPQAO).
§ 2º - O recrutamento para o primeiro posto far-se-á entre os Subtenentes 
da Ativa do Exército.

DECRETO No 90.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1984 - Regulamenta o 
ingresso e a Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) e dá outras 
providências (RIPQAO).

Art. 1º - Este Decreto estabelece os critérios e as condições que 
asseguram aos Subtenentes da Ativa do Exército o ingresse no Quadro 
Auxiliar de Oficiais (QAO) criado pelo Decreto nº 84.333, de 20 de 
dezembro de 1979 e, aos Oficiais já pertencentes ao QAO, o acesso 
na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual 
e sucessiva.
Art. 2º - As promoções para o ingresso no QAO são efetuadas pelo 
critério de merecimento e para os postos de 1º Tenente e de Capitão 
pelo critério de antiguidade.

PORTARIA Nº 079-DECEx, DE 9 DE ABRIL DE 2019 - Aprova as 
Instruções Reguladoras do Processo Seletivo e da Matrícula no Curso 
de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais, (IRPSM/CHQAO - EB60-
IR20.001), 8ª Edição, 2019.

Art. 3º O candidato à inscrição no PS/CHQAO atenderá às seguintes 
condições:
[...]
VIII - ter condições de realizar as provas do EI (Exame Intelectual) do 
referido Processo Seletivo, na data prevista e na guarnição de exame 
(Gu Exm), escolhida no ato da inscrição, realizada pelo Portal de 
Educação do Exército, caso esteja matriculado ou relacionado para 
matrícula em curso ou estágio militar a funcionar no ano de realização 
do PS/CHQAO;
IX - ter condições de realizar as provas no Brasil, sem ônus para a 
União, conforme Calendário Anual do PS, aprovado por meio de portaria 
específica do DECEx, caso esteja servindo no exterior, ou realizar sua 
inscrição para o PS no ano subsequente à sua exoneração.

§ 1º Os militares aprovados nos PS anteriores, não incluídos na relação 
de habilitados à matrícula, não necessitarão realizar novo Processo 
Seletivo, pois, já se encontram inclusos na base de dados, aguardando 
matrícula no curso. (grifo original).

Neste espectro, é patente que o acesso ao QOAPM mediante concurso 
de admissão (por provas), é o método mais eficiente de seleção de 
pessoal e que, adicionalmente, cumpre exigências Constitucionais no 
âmbito do funcionalismo público para mudança de carreira.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA ADITIVA Nº 23/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 23.723/2020

Adiciona artigo ao PL nº 23.723/2020, que altera a Lei nº 7.990, de 27 
de dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - Adiciona, onde melhor couber, artigo ao PL nº 23.723/2020, 
com a seguinte redação:

Art. - Com o fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade 
de acesso ao posto superior dos Quadros de Oficiais definidos na Lei 
de Organização Básica, haverá anualmente um número de vagas à 

promoção, nas proporções a seguir indicadas:

I - QOPM, QOBM e QOSPM:
a) Coronel -1/12 do efetivo fixado em lei;
b) Tenente Coronel -1/12 do efetivo fixado em lei.

II -QOAPM e QOABM
a) Tenente Coronel -1/12 do efetivo fixado em lei.
b) Capitão -1/8 do efetivo fixado em lei.
c) Tenente - 1/10 do efetivo fixado em lei.

IV - QPPM e QPBM
a) Subtenente - 1/6 do efetivo fixado em lei.
b) Sargento - 1/8 do efetivo fixado em lei.

§ 1º - As frações que resultarem da aplicação das proporções previstas 
neste artigo serão aproximadas para o número inteiro imediatamen-
te superior, computando assim vagas obrigatórias para promoção, 
observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º - Quando o resultado da aplicação das proporções for inferior a 01 
(um) inteiro, serão adicionadas as frações obtidas cumulativamente aos 
cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se 01 (um) 
inteiro para obtenção de uma vaga para promoção obrigatória.

§ 3º - Quando o número de vagas fixado para promoção na forma deste 
artigo não for alcançado com as vagas ocorridas durante o ano-base, 
aplicar-se-á a quota compulsória.

§ 4º - Os critérios e requisitos para a aplicação da quota compulsória 
serão estabelecidos em regulamento.

§ 5º A ausência de vagas no posto ou graduação superior não impede a 
promoção dos militares pelos critérios deste artigo, ficando como, nesse 
caso, excedente.

JUSTIFICATIVA

A carreira militar tem como pilar a hierarquia e disciplina, sendo que 
aquela é corolário de um carreira que garanta a promoção gradual e 
contínua dos integrantes da carreira, com as mudanças propostas no 
presente projeto de lei, com o fim da seleção interna para sargento 
e a vedação aos sargentos de terem acesso ao Quadro de Oficiais 
Auxiliares, bem como a redução significativa do número de vagas desse 
quadro, é imperioso, como forma de garantir uma mínima ascensão da 
carreira, a criação de um número mínimo de promoções, sendo medida 
de justiça e que garantirá mais dignidade aos militares do Estado da 
Bahia que hoje esperam mais de 18 anos para a primeira promoção.

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 24/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 
23.723/2020

Substitui o PL nº 23.723/2020, Alterando a Lei nº 7.990, de 27 de 
dezembro de 2001 e dá outras providências.

Artigo 1º - O art 122 e § único da Lei nº 7.990/01, passam a vigorar com 
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a seguinte redação:

Art. 122 - A promoção na carreira policial militar ou bombeiro militar, 
fundamentada principalmente no desempenho profissional e valor 
moral, é seletiva, gradual e sucessiva e será feita em conformidade 
com a legislação e regulamentação de promoções de modo a obter-se 
um fluxo ascensional regular e equilibrado.

Parágrafo único - O planejamento da carreira obedece aos critérios 
instituídos neste Estatuto, na Lei de Organização Básica e, mediante 
Portarias do Comandante Geral da IME.

Artigo 2º - Revoga-se o art. 123 a Lei nº 7.990/01.

Artigo 3º - O art. 126 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 126 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de:

I- merecimento;
II- antiguidade;
III-bravura;
IV - extraordinária “post mortem”;
V - extraordinária por ressarcimento de preterição;
VI - extraordinária por invalidez decorrente de serviço;
VII - tempo máximo de permanência no posto ou na graduação;
VIII - por merecimento intelectual.

§ 1º - Promoção por antiguidade é a que se baseia na precedência 
hierárquica de um oficial PM sobre os demais de igual posto, dentro de 
um mesmo Quadro, decorrente do tempo de serviço.

§ 2º - Promoção por merecimento é a que se baseia no conjunto de 
atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do policial militar 
entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho 
de cargos e comissões exercidos, em particular no posto que ocupa.

§ 3º - A promoção por bravura é a que corresponde ao reconhecimen-
to, pela Instituição, da prática, pelo policial militar, de ato ou atos não 
comuns de coragem e audácia, em razão do serviço que, ultrapassando 
os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indis-
pensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos resultados 
alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados, observando-se 
o seguinte:

a) ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em 
sindicância procedida por um Conselho Especial para este fim 
designado pelo Comandante Geral;
b) na promoção por bravura não se aplicam as exigências estipuladas 
para promoção por outro critério previsto nesta Lei;
c) será concedida ao oficial promovido por bravura, quando for o caso, 
a oportunidade de satisfazer as condições de acesso ao posto ou 
graduação a que foi promovido, de acordo com o regulamento desta 
Lei.

§ 4º - A promoção post mortem é a que visa expressar o reconhecimen-
to do Estado ao policial militar falecido no cumprimento do dever, ou em 
consequência deste, em situação em que haja ação para a preservação 
da ordem pública, ou em consequência de ferimento, quando no 
exercício da sua atividade ou em razão de acidente em serviço, doença, 
moléstia ou enfermidades contraídas no cumprimento do dever ou que 
neste tenham tido sua origem.

a) os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidades 
referidos neste artigo, serão comprovados por atestado de origem ou 
inquérito sanitário de origem, quando não houver outro procedimento 
apuratório, sendo utilizados como meios subsidiários para esclarecer 
a situação os termos relativos ao acidente, à baixa ao hospital, bem 
como as papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais e os 
respectivos registros de baixa;
b) no caso de falecimento do policial militar, a promoção por bravura 
exclui a promoção post mortem que resulte das consequências do ato 
de bravura.

§ 5º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarci-
mento de preterição, outorgada após ser reconhecido, administrativa ou 

judicialmente, o direito ao policial militar preterido à promoção que lhe 
caberia, observado o seguinte:

a) caracteriza-se essa hipótese e o seu direito à promoção quando o 
policial militar.
1. tiver solução favorável a recurso interposto;
2. tiver cessada sua situação de desaparecido ou extraviado;
3. for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver 
respondendo, quando a sentença transitar em julgado;
4. for considerado não culpado em processo administrativo disciplinar.

b) a promoção em ressarcimento de preterição será considerada 
efetuada segundo os critérios de antiguidade, recebendo o policial 
militar promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, 
como se houvesse sido promovido na época devida.

§ 6º - As promoções por antiguidade e por merecimento de oficiais e 
praças serão feitas anualmente, salvo quanto às demais promoções, 
que se darão pelos critérios previstos no artigo anterior, devendo a IME 
fazer a devida publicação.

§ 7º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção ex-ofício em 
decorrência do excesso do tempo máximo de permanência no posto 
ou na graduação e neste caso independente da existência de vagas, 
figurando na condição de excedente no quadro.

§ 8º - Os Oficiais e Praças da ativa serão organizados por turmas, 
fixando-se a data-referência após o interstício em cada posto ou 
graduação para fins de cômputo do tempo e percentuais para promoção 
por antiguidade ou por merecimento, sendo a última turma promovida 
por tempo máximo de permanência.

§ 9º - Serão promovidos por merecimento, até o limite das vagas esta-
belecidas para este critério, os oficiais e praças que na sua respectiva 
turma obtiverem a pontuação mais elevada dentre os integrantes do 
respectivo Quadro de Acesso publicado em boletim da IME, após a 
apreciação de recursos, caso estes venham a ocorrer.

§ 10 - Serão promovidos por antiguidade, até o limite das vagas esta-
belecidas para este critério, os oficiais e praças que na sua respectiva 
turma obtiverem o maior tempo de serviço dentre os integrantes do 
respectivo Quadro de Acesso publicado em boletim da IME, após a 
apreciação de recursos, caso estes venham a ocorrer.

§ 11 - Os oficiais e praças promovidos serão novamente organizados 
por turmas, aplicando-se a estas novas turmas a mesma disposição 
deste artigo.

Artigo 4º - O art. 127 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 127 - Os Oficiais de quaisquer dos Quadros de Oficiais serão 
promovidos por merecimento, após a data referência, da seguinte 
forma:

I - ao posto de Coronel, será de livre escolha do Governador do Estado, 
dentre os Tenentes-Coronéis incluídos no Quadro de Pré-Qualificação 
e Habilitação tendo as melhores pontuações até o limite de três vezes 
o número de vagas disponíveis, exceto quanto ao previsto no inciso VIII 
do artigo 79.

II - ao posto de Tenente-Coronel:
a)   no 4º ano de Major a primeira promoção, 1/3 (um terço) dos Majores 
existentes na turma;
b)   no 6º ano de Major a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 
Majores existentes na turma;

III - ao posto de Major:
a)   no 5º ano de Capitão a primeira promoção, 1/3 (um terço) dos 
Capitães existentes na turma;
b)   no 7º ano de Capitão a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 
Capitães existentes na turma;

IV- ao posto de Capitão:

a)   no 6º ano de 1º Tenente a primeira promoção, 1/3 (um terço) dos 1ºs 
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Tenentes existentes na turma;
b)   no 8º ano a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 1ºs Tenentes 
existentes na turma;

V- ao posto de 1º Tenente, somente seis meses após a data de 
Aspirante, se for do QOOPM/BM ou QOEPM/BM, ou após o curso de 
formação de oficiais, se for do QEOPM/BM ou QOSPM/BM;

VI - à Aspirante, os Cadetes da turma, ao final do respectivo Curso de 
Formação de Oficiais após as suas declarações como tal, de acordo 
com a ordem de classificação intelectual, observada a nota final de clas-
sificação no Curso de Formação de Oficiais do QOOPM/BM e QOEPM/
BM;

Artigo 5º - O art. 128 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 128 - Os Oficiais serão promovidos por antiguidade, após a data 
referência, da seguinte forma:

I- ao posto de Tenente-Coronel:
a) no 5º ano de Major a primeira promoção, 1/2 (metade) dos Majores 
existentes na turma;
b) no 6º ano de Major a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos Majores 
existentes na turma;

II- ao posto de Major:
no 6º ano de Capitão a primeira promoção, 1/2 (metade) dos Capitães 
existentes na turma;
no 7º ano de Capitão a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 
Capitães existentes na turma;

III- ao posto de Capitão:
a)   no 7º ano de 1º Tenente a primeira promoção, 1/2 (metade) dos 1ºs 
Tenentes existentes na turma;
b)   no 8º ano de 1º Tenente a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 
1ºs Tenentes existentes na turma;

Artigo 6º - O art. 129 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 129 - Os Oficiais restantes de cada turma serão promovidos por 
tempo máximo de permanência:

I- ao posto de Tenente-Coronel, após 7 anos de Major;
II- ao posto de Major, após 8 anos de Capitão;
III- ao posto de Capitão, após 9 anos de 1º Tenente.

Artigo 7º - O art. 130 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 130 - Os praças de quaisquer dos Quadros de Praças serão 
promovidos por merecimento:

I- à graduação de Subtenente;
a)   no 5º ano de 1º Sargento a primeira promoção, 1/3 (um terço) dos 
1ºs Sargentos existentes na turma;
b)   no 7º ano de 1º Sargento a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 
1ºs Sargentos existentes na turma;

II- à graduação de 1º Sargento:
a) no 6º ano de Cabo a primeira promoção , 1/3 (um terço) dos Cabos 
existentes na turma;
b) no 8º ano de Cabo a segunda promoção , 1/4 (um quarto) dos Cabos 
existentes na;

III - à graduação de Cabo:

a) no 7º ano de Soldado 1ª Classe a primeira promoção , 1/3 (um terço) 
dos Soldados 1ª Classe existentes na turma;
b) no 9º ano de Soldado 1ª Classe a segunda promoção , 1/4 (um 

quarto) dos Soldados 1ª Classe existentes na turma;

Artigo 8º - O art. 131 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 131 - Os praças de quaisquer dos Quadros de Praças serão 
promovidos por antiguidade:

I - à graduação de Subtenente:
a) no 6º ano de sargento a primeira promoção, 1/2 (metade) dos 1ºs 
Sargentos existentes na turma;
b) no 7º ano de Sargento a segunda promoção, 1/4 (um quarto) dos 1ºs 
Sargentos existentes na turma;

II - à graduação de 1º Sargento:
a)   no 7º ano de Cabo a primeira promoção , 1/2 (metade) dos Cabos 
existentes na turma;
b)   no 8º ano de Cabo a segunda promoção , 1/4 (um quarto) dos 
Cabos existentes na turma;

III - à graduação de Cabo:
a)   no 8º ano de Soldado 1ª classe a primeira promoção, 1/2 (metade) 
dos Soldados 1ª Classe existentes na turma;
b)   no 9º ano de Soldado 1ª classe a segunda promoção, 1/4 (um 
quarto) dos Soldados 1ª Classe existentes na turma;

§1º - Os praças restantes de cada turma serão promovidos por tempo 
máximo de permanência:
- à graduação de Subtenente, após 8 anos de 1º Sargento;
- à graduação de 1º Sargento, após 9 anos de Cabo;
- à graduação de Cabo, após 10 anos de Soldado 1ª Classe;

Artigo 9º - O art. 134 da Lei nº 7.990/01, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 134 - Constituem requisitos para concorrer à promoção de Oficiais 
e Praças:

I - interstício no posto;

§ 1º - Interstício é o período mínimo, contado dia-a-dia, em que o Oficial 
ou Praça deverá permanecer no posto ou na graduação para que 
possa ser cogitado à promoção pelos critérios de merecimento ou de 
antiguidade, assim compreendido:

II - dos oficiais:
a) Tenente Coronel: 3 anos;
b)   Major: 3 anos e 6 meses;
c)   Capitão: 4 anos;
d)   1º Tenente: 4 anos e 6 meses .

III - dos praças:
a)   1º Sargento: 4 anos;
b)   Cabo: 4 anos e 6 meses;
c)   Soldado 1ª Classe: 5 anos.

Toda discussão que trate de reformulação de processo de fluxos de 
carreiras, demanda transparência e participação democrática. Diferente 
do que ocorre com esse projeto, esta proposta de emenda cumpre 
objetivo de amenizar os efeitos danosos que o texto original irá causar 
na base da tropa, nos praças da PM e BM. Portanto, A migração de 
militares entre quadros é elemento circunstancial de requisitos de 
mobilidade, devendo este optar, por sua livre escolhe e momento, pelo 
que melhor lhe representar sem o qual o torna passível de arguição de 
inconstitucionalidade. Este é o resultado do que foi discutido no Grupo 
de Trabalho realizado em 2014.

Deputado Soldado Prisco

(Junte-se ao Processo.)
<#E�G�B#394681#23#433622/>
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NOME CADASTRO DE PARA
JOSE RAIMUNDO NUNES 
SANTANA

919427 SP-13 SP-12

Licença Médica - Deferida:
Servidora: MARIA JUSSARA DE ALMEIDA DIAS
Cadastro: 203.127
Origem: Processo nº. 2019011263 - Atendimento Médico: 203471
Assunto: Licença médica de 24 (vinte e quatro) dias, no período de 
23/12/2019 a 15/01/2020.

RETIFICAÇÕES:
Ato nº. 8.741/2020, publicado no Diário Oficial de 07/01/2020:
Onde se lê: (...), a partir de 01/01/2020.
Leia-se     : (...), a partir de 10/01/2020.
Ato nº. 8.835/2020, publicado no Diário Oficial de 14/01/2020:
Onde se lê: (...), cadastro nº 923.072, (...);
Leia-se     : (...), cadastro nº 924.536, (...).
<#E�G�B#394296#25#433233/>

SRH -  SUPERINTENDÊNCIA DE 
RECURSOS HUMANOS
ATOS ADMINISTRATIVOS -  SRH
<#E�G�B#394296#25#433233>

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 8.869/2020 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Parla-
mentares (3ª Vice-Presidência) na forma abaixo relacionada, a partir de 
14/01/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
PATRICIA VALERIA 
BARBOSA DOS REIS

926118 SP-20A SP-18B

EVERALDO PIMENTA 
CARNEIRO

922645 SP-18A SP-19

Nº. 8.870/2020 - Nomear CARLOS AUGUSTO DE JESUS ALVES, para 
a função comissionada de Secretário Parlamentar (3ª Vice-Presidência) 
Nível SP-10A, a partir de 14/01/2020.
Nº. 8.871/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar 
(Comissão de Saúde e Saneamento) na forma abaixo relacionada, a 
partir de 14/01/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
ERICA OLIVEIRA 
COSTA

922529 SP-12 SP-11

Nº. 8.872/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 
Parlamentar (Gab. Dep. Alan Castro) na forma abaixo relacionada, a 
partir de 14/01/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
MARIA DILVANEIDE 
MIRANDA RAMOS

928736 SP-09 SP-08

Nº. 8.873/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar 
(Gab. Dep. Diego Coronel) na forma abaixo relacionada, a partir de 
14/01/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
SUZANA CARVALHO DOS 
SANTOS

922916 SP-13 SP-12

Nº. 8.874/2020 - Nomear EVANILDO DOS SANTOS, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Gab. Dep. Paulo Rangel Lula 
da Silva) Nível SP-15, a partir de 14/01/2020.
Nº. 8.875/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar 
(Liderança Partidária do DEM) na forma abaixo relacionada, a partir de 
14/01/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
EUGENIA REBOUCAS 
PRATES FONTANA

921454 SP-08 SP-11

Nº. 8.876/2020 - Nomear DANILO DE SOUZA RUSU, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Liderança Partidária do DEM) 
Nível SP-08, a partir de 14/01/2020.
Nº. 8.877/2020 - Autorizar a mudança de nível dos Secretários Par-
lamentares (Liderança Partidária do PSDB/PSC) na forma abaixo 
relacionada, a partir de 14/01/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
ALAN PAZIAN 927819 SP-15 SP-15A
DEBORA ROCHA 
MACHADO

923789 SP-17A SP-17

Nº. 8.878/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário 
Parlamentar (Ouvidoria Parlamentar) na forma abaixo relacionada, a 
partir de 14/01/2020:
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FUNDAÇÃO PAULO JACKSON

PORTARIAS


