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EMENTA: Modifica a Resolução n.o 189 de 07 de

outubro de 2014, alterando a redação do caput

do art. 9°, bem como acrescentando um

parágrafo único no referido artigo,

estabelecendo quais documentos deverão

conter os processos de aposentadoria, reforma

e transferência para reserva.

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em sessão plenária, no

uso de sua competência e tendo em vista o disposto no artigo 80 e 82, I, da Lei

Complementar n.o005/1991

Considerando que compete ao Tribunal de Contas, com fulcro no art. 71, 111, c/c o art.

75 da Constituição Federal e do art. 1°, V, da Lei Complementar n.o005/1991, apreciar a

legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva

e pensão, excluídas as melhorias posteriores;

Considerando ainda o Poder Regulamentar que lhe confere o art. 3°, 11, da Lei

Complementar n.o 005/1991, para expedir normas supletivas à Administração sobre

matéria de sua competência, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de

responsabilidade;

Considerando a nova sistemática trazida pela Resolução n.o 189/2014, que

estabelece normas e procedimentos para o encaminhamento e o exercício do controle

externo dos atos de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva e

pensão e da outras providências.
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Considerando que o art. 12 da Resolução n.o 189/2014 revogou equivocadamente o

art. 65 da Resolução n.o 12/1993, que enumerava quais documentos deveriam compor os

os processos de aposentadoria, transferência para reserva e reforma dos servidores

públicos do Estado da Bahia.

Considerando a necessidade em estabelecer os documentos que deverão instruir os

processos administrativos de concessão de aposentadoria, reforma e transferência para

reserva objetos de auditoria.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica modificado o caput do art. 9° da Resolução n° 189, de 07 de outubro

de 2014, e acrescido um Parágrafo Único no mesmo artigo, que passam a ter as

seguintes redações:

Art. 9° - Além do controle exercido na forma estabelecida nesta

Resolução, o Tribunal de Contas poderá realizar auditorias ou

inspeções, em conformidade com a sua programação, nos

processos administrativos originais de concessão de aposentadoria,

reforma, transferência para reserva e pensão.

Parágrafo Único: Os processos de concessão de aposentadoria,

reforma e transferência para reserva deverão conter, no mínimo, os

seguintes documentos:

I - ato da aposentadoria, da transferência para reserva ou de

reforma, no original;

/I - certidão de tempo de serviço público e, quando houver tempo

averbado, o documento que lhe deu origem;

111- laudo de inspeção médica e informações sobre licenças para

tratamento de saúde já concedidas, quando se tratar de

aposentadoria ou reforma por invalidez;

IV - certidão de idade ou documento equivalente;

V - informação sobre a remuneração percebida pelo aposentando,

reformado ou policial militar da reserva remunerada quando atingiu
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a idade limite, se afastou de suas funções ou passou para a reserva

remunerada, inclusive de estabilidade econômica;

VI - autos de lotação quando se tratar de serventuário da justiça

sob regime de custas para que se apure, na forma da lei, a renda

líquida auferida pelo aposentando;

VII - informação sobre gratificações adicionais e outras vantagens

que o aposentando, reformando ou policial militar da reserva

remunerada venha percebendo e que sejam incorporáveis aos

respectivos proventos ou soldos, inclusive nos casos de

insalubridade e periculosidade que serão instruídas com laudo do

órgão competente;

VIII - certidão, expedida pelo órgão competente, relativa às aulas

suplementares, com indicação do seu número, à vista da

programação da Secretaria, e do respectivo pagamento;

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário.

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em 23 de maio de 2017.

Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo - Presidente

Conselheiro Gildásio Penedo Filho - Vice-Presidente (Relator)

Conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto - Corregedor

Conselheiro Pedro Henrique Uno de Souza

Conselheiro Marcus Vinícius de Barros Presídio

Conselheiro Substituto - Auditor Sergio Spector
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