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A reabertura formal dos trabalhos 
ordinários da Assembleia Legislativa 
da Bahia (ALBA) acontece, nesta 
segunda-feira (3), em sessão solene 
com a participação do governador 
Rui Costa e demais autoridades ci-
vis, militares e religiosas da Bahia. 
Apenas o chefe do Executivo e o 
presidente do Legislativo, deputado 
Nelson Leal, discursam na sessão, 
que se inicia às 16h.

Antes, às 15h45, o presidente 
Nelson Leal passa em revista a guar-
da de honra da Polícia Militar na ram-
pa de acesso ao Palácio Deputado 
Luís Eduardo Magalhães. Em segui-
da, recepciona o governador, condu-
zindo-o até o Salão Nobre, onde este 
aguardará a comissão de deputados 
estaduais que o acompanhará até o 
Plenário Orlando Spínola.

Sessão solene reabre 
trabalhos do Poder 

Legislativo nesta segunda
Após a execução do Hino Na-

cional Brasileiro, o governador Rui 
Costa fará a leitura da sua mensa-
gem anual ao Parlamento, conforme 
exigência constitucional, fi xada pelo 
inciso VII do artigo 105 da Constitui-
ção da Bahia, assim como no Regi-
mento Interno da Assembleia. Nela, 
o governador faz uma compilação 
das atividades realizadas no exercí-

cio anterior, com dados de todas as 
secretarias, além de projetar ações 
para o ano que se inicia.

Nos quatro anos anteriores, ele 
precisou de pouco mais de uma hora 
para a leitura completa da mensa-
gem, que resume o pronunciamen-
to escrito; o governador Rui Costa 
costuma improvisar e sair um pouco 
do discurso prévio, esclarecendo ou 

enfatizando itens para conferir peso 
maior. Os trabalhos serão encerra-
dos com a execução do Hino ao 2 
de Julho. 

Como se trata de uma sessão 
solene, com elevado teor simbólico, 
o espaço em plenário é ampliado, 
com as 63 poltronas, habitualmen-
te utilizadas pelos parlamentares, 
sendo substituídas por 200 cadei-
ras menores. O evento costuma 
lotar as dependências da Casa, 
como as galerias; por isso um telão 
no Saguão Nestor Duarte transmi-
tirá os trabalhos, ao vivo, pela TV 
Assembleia, para que convidados e 
autoridades que não conseguirem 
assento nas galerias ou no plená-
rio possam assistir a cerimônia. A 
transmissão poderá ser também 
acompanhada pela internet.

ALBA aprova PEC da Previdência e 
encerra convocação extraordinária
Em sessão tumultuada, a 

Assembleia Legislativa apro-
vou, por 44 a nove votos, a 
PEC da Previdência, na noite 
desta sexta-feira (31). Foram 
realizados os dois turnos de 
votação, portanto, resta ape-
nas a promulgação pelo pre-
sidente Nelson Leal, para o 
regime previdenciário dos ser-
vidores estaduais se adequar 
às mudanças implementadas 
no âmbito federal.

A sessão, que marcou o 
encerramento da convocação 
extraordinária feita pelo gover-
nador Rui Costa, teve início 
às 19h24 no Plenário Orlando 
Spínola – 24 horas após a pu-
blicação do parecer do relator 
Vitor Bonfi m (PL) aprovado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. No entanto, duran-
te o período de discussão em 
primeiro turno, o espaço foi in-
vadido por manifestantes, obri-
gando o presidente da Casa 
a suspender os trabalhos por 
1h10.

Não foi possível qualquer 
entendimento com os mani-
festantes, que já haviam ati-

rado ovos no plenário e es-
tilhaçado uma porta blindex, 
para o esvaziamento do local 
e o progressivo aumento da 
agressividade dos invasores – 
em boa medida sindicalistas e 
militantes da polícia civis – su-
plantou o poder de reação da 
segurança civil do Parlamento. 
Policiais militares da guarda 
da ALBA auxiliaram na con-
tenção, mas a radicalização 
das posições e a presença de 
militantes armados (uma arma 
chegou a ser sacada contra 
um deputado) levou à convo-
cação da tropa de choque da 
PM, que resguardou a saída 
dos deputados do local e a 
subsequente ida para a sala 
das comissões conjuntas.

O tumulto obrigou a trans-
ferência da sessão para as 
salas geminadas Luís Cabral 
e Herculano Menezes. Com 
os trabalhos gravados, pre-
sença da taquigrafi a e de toda 
a assessoria da Mesa e da 
Secretaria das Comissões, os 
líderes chegaram a um acor-
do e apresentaram um reque-
rimento dispensando todas 

as formalidades regimentais, 
(veja o box ao lado) o que per-
mitiu a aprovação da matéria 
nos dois turnos, às 22h35 – 
uma hora e 25 minutos antes 
do esgotamento da convoca-
ção extraordinária.

Durante a sessão na sala 
das comissões apenas o de-
putado Hilton Coelho (Psol) 
discutiu a matéria, lamentan-
do os atos ocorridos momen-
tos antes, mas reafi rmando 
que votaria contra a matéria. 
Os líderes então encaminha-
ram a votação. O governista 
Rosemberg Pinto não discur-
sou por estratégia de ação, 
dado ao pouco tempo dispo-
nível para as duas votações. 
Targino Machado (DEM), 
como líder da oposição, enca-
minhou liberando a bancada. 
“Na democracia é inadmissí-
vel atos de vandalismo como 
visto hoje nesta Casa. É o 
povo que constrói a maioria 
como a existente neste Par-
lamento. Assim, acredito que 
cada deputado deve votar de 
acordo com a sua consciên-
cia”, completou.

Na reabertura dos traba-
lhos, já na sala das comissões, 
o presidente Nelson Leal fez 
um emocionado pronunciamen-
to que comoveu os presentes. 
Testemunhou que em 21 anos 
de mandato parlamentar não 
havia assistido a nada seme-
lhante à violência e barbárie 
ocorrida no plenário – que obri-
gou a suspensão da sessão e 
depois a transferência do local 
da sessão, pois a PM precisou 
ocupar o plenário.

Ele conclamou a união de 
todas as bancadas, sem distin-
ção entre defensores do gover-
no ou da oposição, em torno do 
Parlamento e das prerrogativas 
dos deputados de votarem essa 
importante proposição confor-
me a consciência de cada um, 
sem aceitar qualquer imposi-
ção: “Os meus amigos, os ami-
gos do Legislativo responderão 
a esse ataque votando os dois 
turnos da PEC 159 por acordo, 
com dispensa de formalidades, 
imediatamente”.

Aplaudido, recebeu a soli-
dariedade dos deputados, e os 
líderes Rosemberg Pinto (PT) e 
Targino Machado (DEM), res-
pectivamente, dos blocos da 
maioria e minoria, assinaram 
o requerimento que dispensou 
formalidades regimentais e pos-
sibilitou a votação e o esgota-
mento da pauta da convocação 
extraordinária.

Presidente faz 
emocionado 

discurso em defesa
do Parlamento

O secretário de Segurança Pública, Maurício 
Barbosa, e o comandante da PM, coronel 

Anselmo Brandão, estiveram na Casa para se 
solidarizarem com o presidente Nelson Leal 

Discurso de Nelson Leal 
comoveu os parlamentares 

<#E.G.B#400641#1#439946/>
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SAP -  DEPARTAMENTO DE ATOS OFICIAIS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

<#E�G�B#400634#3#439939>

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26, DE 31 DE JANEIRO DE 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 correspondente
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 aposentadoria;

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;
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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  - Para  o  cálculo  dos  proventos  de  aposentadoria  do  Regime  de
Previdência de que trata o caput, 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.
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§ 7º-A - A média a que se refere o §7º deste artigo não poderá ser inferior
ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e 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.

§ 7º-B - Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão
reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência
Social.

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

I - 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, se mulher, e 59 (cinquenta e 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 exclusivamente 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
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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, estabelecidos 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  aposentadoria,  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
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até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, 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 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 aposentadoria,
observado o disposto no § 7º do art. 3º desta Emenda Constitucional;
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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 penitenciário 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 Constitucional, 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; 
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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 50% (cinquenta 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 15 (quinze) 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 04 (quatro). 
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§ 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 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 15 (quinze)
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 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 de forma diversa, o valor do benefício de aposentadoria
do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  corresponderá  a  60%  (sessenta  por  cento)  da  média
aritmética de que trata o §7º do art. 42 da Constituição Estadual, 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
§1º e no §2º, ambos deste artigo.

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

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.

§ 2º - 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
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valor apurado na forma do caput  deste artigo,  ressalvado o caso de cumprimento de critérios de
acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.

§ 3º - 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 caput 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.

§ 4º - Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados
nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

§ 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  - A aposentadoria  por  incapacidade permanente do policial  civil  e  do agente
penitenciário, decorrente do exercício da função, será equivalente à última remuneração do cargo que
exercia à época da aposentação.

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  - Os  municípios  do  Estado  da  Bahia  poderão,  por  meio  de  lei  ordinária
específica, adotar, total ou parcialmente, em seus regimes próprios de previdência social, as regras
previdenciárias estabelecidas nesta Emenda Constitucional. 

Art. 12 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, EM 31

DE JANEIRO DE 2020. 

Deputado NELSON LEAL

Presidente

  Deputada MARIA DEL CARMEN LULA                 Deputado TOM ARAÚJO         
                                    1ª Secretária                                                          2º Secretário

<#E�G�B#400634#12#439939/>
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELA 
PRESIDÊNCIA
<#E�G�B#400542#13#439846>

OFÍCIO AL Nº 2.123/2020

Ofício GAPRE nº 010/2020
Salvador, 31 de janeiro de 2020.

Exmo. Sr.
DEPUTADO NELSON SOUZA LEAL
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
Palácio Deputado Luis Eduardo Magalhães,
1ª Avenida, 130, CAB
Salvador-BA
CEP: 41.745.001

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Atividades - 4º Trimestre de 
2019

Senhor Presidente,

Atendendo ao quanto dispõe o artigo 91, § 3º, da Constituição do 
Estado da Bahia, e o artigo 14, § 2º, da Lei Complementar nº 05, de 
04/12/1991, encaminho a essa Augusta Assembleia Legislativa, em 
mídia de DVD, o relatório de Atividades deste Tribunal de Contas 
referente ao 4º Trimestre de 2019, registrando a sua disponibilização 
também no endereço www.tce.ba.gov.br.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta 
consideração.

Atenciosamente,

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-Presidente

(Às Comissões de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.)
<#E�G�B#400542#13#439846/>
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<#E�G�B#400267#14#439542>

A Assembleia Legislativa da Bahiai  através da Comissão Permanente de Licitaçãoi  comunica aos
interessados na Tomada de Preço nº004/2019i Processo nº 2019010087i cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de impermeabilização nos Edifícios Wilson Lins
e Nelson David Ribeiroi Refeitório/Restaurante e varandas do 3º andar do Prédio Sede i que  após
análise  do  Recurso  Administrativo  interposto  pela  empresa  NAUTILLUS  CONSTRUÇÕES  E
COMÉRCIO LTDA.i e com base no parecer técnico exarado pelo Departamento de Engenharia e
Projetosi conheceu do Recursoi ei no mérito deu-lhe provimentoi classificando a proposta de preço
da  referida  empresa. A decisão encontra-se  à  disposição  dos  interessados  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitaçãoi 2º Sub-solo do Edifício Sede. Salvadori 31 de janeiro de 2020 . Comissão
Permanente de Licitação.

<#E�G�B#400267#14#439542/>

SAF -  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO -  AVISOS
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<#E�G�B#400269#15#439544>

    

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Bahia,  através  da  Comissão  Permanente  de

Licitação,  comunica  aos  interessados  na  Tomada  de  Preços nº  002/2020,  Processo  nº

2019011096,  cujo  objeto  é  contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de

ampliação do Serviço Social e reforma das instalações existentes, com modificação de

layout, que,  com base no Parecer Técnico do Departamento de Engenharia e Projetos,

decide  CLASSIFICAR as  propostas  de  preços  apresentadas  pelas  empresas  IBRAH

ENGENHARIA LTDA e  COSTA EMPREENDIMENTOS,  bem  como  as  propostas  de

preços das demais licitantes presentes no referido certame, por atenderem às exigências

dispostas no Instrumento Convocatório. O inteiro teor da decisão encontra-se à disposição dos

interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, 2º Sub-solo do Edifício Sede.

Salvador, 31 de janeiro de 2020. Comissão Permanente de Licitação.

   

<#E�G�B#400269#15#439544/>
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SAF -  DEPARTAMENTO DE 
CONTRATOS E CONVÊNIOS
FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO
<#E�G�B#396864#16#435951>

EXTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 002/2019
CONTRATADA EMPÓRIO FLORES LTDA�
VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES  - 01/02/2020 

Á 31/01/2021, CONFORME 
PROCESSO Nº 2019009245�

<#E�G�B#396864#16#435951/>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
<#E�G�B#398813#16#438029>

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2020
CONTRATANTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

BAHIA
C�N�P�J�                                         14�674�337/0001-99
CONTRATADA AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 

-ME�
C�N�P�J� 18�295�605/0001-12
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA   

ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO,
INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS
DEVIDAMENTE HABILITADOS, CAPACIDADE 
PARA 46
PASSAGEIROS SENTADOS, ANO DE
FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 04 
(QUATRO)
ANOS�

VALOR R$ 243�000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E 
TRÊS MIL REIAS)
MENSAIS, PERFAZENDO VALOR ANUAL DE 
R$ 2�916�000
(DOIS MILHÕES NOVECENTOS E 
DEZESSEIS MIL REAIS)

PROCESSO  Nº 2019003523
LICITAÇÃO PREGÃO Nº 031/2019
VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES - A  PARTIR DA  

ASSINATURA  DO CONTRATO -  01/02/2020  
Á 31/01/2021 �  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ATIVIDADE 2000
ELEMENTO 3390�33

<#E�G�B#398813#16#438029/>

SRH -  SUPERINTENDÊNCIA DE 
RECURSOS HUMANOS
ATOS ADMINISTRATIVOS -  SRH
<#E�G�B#400239#16#439512>

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
ATOS:
Nº. 8.823/2020 - Designar a servidora JANINE DOS SANTOS SILVA, 

cadastro nº 923.005, para responder pela Coordenação de Registro, 
Símbolo FGC, no período de 03/02/2020 a 22/02/2020, por afastamento 
do seu titular em regime de férias regulamentares do período aquisitivo 
2018/2019.
Nº. 8.903/2020 - Dispensar, a pedido, JOÃO DA CONCEIÇÃO, cadastro 
nº. 203.943, da função gratificada de Assistente Administrativo, Símbolo 
FG03, a partir de 01/02/2020.
Nº. 8.904/2020 - Dispensar, a pedido, RITA DE CÁSSIA PEREIRA 
ANDRADE, cadastro n.º 904.848, da Função Gratificada de Gerente do 
Departamento de Contabilidade, Símbolo FGG, a partir de 01/02/2020.
Nº. 8.905/2020 - Dispensar, a pedido, LUCIANA ROCHA PIRES 
CALDAS, cadastro n.º 903.030, da Função Gratificada de Coordenador 
de Registro Contábil, Símbolo FGC, a partir de 01/02/2020.
Nº. 8.906/2020 - Dispensar, a pedido, MARCO ANTONIO DOMINGUES 
DA SILVA, cadastro nº. 104.887, da função gratificada de Agente Admi-
nistrativo, Símbolo FG02, a partir de 01/02/2020.
Nº 8.907/2020 - Dispensar, a pedido, DANIELA DE SOUZA ARAÚJO 
FARIA, cadastro n.º 903.098, da Função Gratificada de Gerente do 
Departamento de Serviço Social, Símbolo FGG, a partir de 01/02/2020.
Nº. 8.911/2020 - Designar a servidora ANA TEREZA GUIMARÃES DE 
ALENCAR, cadastro nº 203.683, para responder pela Coordenação 
de Anais, Símbolo FGC, no período de 01/02/2020 a 20/02/2020, por 
afastamento do seu titular em regime de férias regulamentares do 
período aquisitivo 2018/2019.
Nº. 8.932/2020 - Dispensar, a pedido, GIRLEY DE CASSIA VIEIRA 
SANTOS, cadastro n.º 001.320, da função gratificada de Assistente 
Administrativo, Símbolo FG03, e determinar o seu retorno à Prefeitura 
Municipal de Itaberaba - BA, a partir de 01/02/2020.
Nº. 8.938/2020 - Autorizar a mudança de nível do Secretário Parlamentar 
(Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço 
Público) na forma abaixo relacionada, a partir de 01/02/2020:

NOME CADASTRO DE PARA
ANDERSON DA SILVA 
OLIVEIRA

921703 SP-24 SP-22

Nº. 8.939/2020 - Nomear IVANA LIMA CEDRAZ, para a função 
comissionada de Secretário Parlamentar (Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público) Nível SP-15, a partir 
de 01/02/2020.

A T O nº 8.913/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Processo nº. 
2019010781 e Parecer da PGA nº 04/2020;
R E S O L V E
Aposentar o servidor EDMILSON TENÓRIO DOS SANTOS, cadastro 
n.º 170.958, no cargo de Auxiliar Administrativo, TLC06, nos termos do 
art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº. 41/2003, c/c com os arts. 
2º e 5º da Emenda Constitucional Federal nº. 47/2005 e do art. 42, 
inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual, com proventos integrais 
por tempo de contribuição, compostos de:

·  Vencimento Básico (TLC06)
·  Adicional por Tempo de Serviço (36%)
·  Vantagem Pessoal Art. 47 da Lei 8.971/2004
·  Estabilidade Econômica (FG01)

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, em 31 de janeiro de 2020.

Deputado NELSON LEAL
Presidente

PORTARIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Nº. 868/2020 - Concede, a partir de 01/02/2020, ao servidor JOÃO DA 
CONCEIÇÃO, Auxiliar Administrativo, TLC06, cadastro n.º 203.943, 
Estabilidade Econômica na Função Gratificada de Assistente Adminis-
trativo, Símbolo FG03, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional 
nº. 22/2015.
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Nº. 869/2020 - Concede, a partir de 01/02/2020, à servidora RITA DE 
CÁSSIA PEREIRA ANDRADE, Técnico Legislativo, TLB04, cadastro n.º 
904.848, Estabilidade Econômica na Função Gratificada de Gerente do 
Departamento de Contabilidade, Símbolo FGG, na forma do art. 3º da 
Emenda Constitucional nº. 22/2015.
Nº. 870/2020 - Concede, a partir de 01/02/2020, à servidora LUCIANA 
ROCHA PIRES CALDAS, Técnico Legislativo, TLC01, cadastro n.º 
903.030, Estabilidade Econômica na Função Coordenador de Registro 
Contábil, Símbolo FGC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional 
nº. 22/2015.
Nº. 871/2020 - Concede, a partir de 01/02/2020, ao servidor MARCO 
ANTONIO DOMINGUES DA SILVA, Técnico Legislativo, TLC06, 
cadastro n.º 104.887, Estabilidade Econômica na Função Gratificada de 
Agente Administrativo, Símbolo FG02, na forma do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº. 22/2015.
Nº. 877/2020 - Concede, a partir de 01/02/2020, à servidora DANIELA 
DE SOUZA ARAÚJO FARIA, Analista Legislativo, ALB05, cadastro n.º 
903.098, Estabilidade Econômica na Função Gratificada de Gerente do 
Departamento de Serviço Social, Símbolo FGG, na forma do art. 3º da 
Emenda Constitucional nº. 22/2015.
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