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INSTRUÇÃO
Nº 024/2017
Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública 
do Poder Executivo Estadual, quanto aos procedimentos 
referentes à abertura de processos de concessão de 
aposentadoria voluntária.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA,

INSTRUÇÃO

no uso da atribuição que lhe confere a alínea “h”, inciso I, art. 26 do Decreto nº 16.106, de 29 
de maio de 2015, e considerando o disposto nas Leis nos 10.955, de 21 de dezembro de 2007 e 
11.357, de 06 de janeiro de 2009, resolve expedir a seguinte

1. Os órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Estadual 
que compõem a administração direta, 
autárquica e fundacional deverão observar 
os procedimentos previstos na legislação em 
vigor e nesta Instrução quanto à abertura de 
processo de concessão de aposentadoria 
voluntária.
 
2. São responsáveis pelo cumprimento desta 
Instrução:
 
2.1 os servidores públicos ativos dos órgãos 

e entidades da Administração Pública Direta, 
autárquica e fundacional;

2.2 as Diretorias Gerais - DG ou Diretoria 
Administrativa e Financeira, por intermédio 
das Diretorias Administrativas - DA, por meio 
das Coordenações de Recursos Humanos 
ou Unidades equivalentes dos órgãos e 
entidades;
 
2.3 a Secretaria da Administração - SAEB, 
por intermédio da Superintendência de 
Previdência - SUPREV.



3. COMPETE AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS DOS ÓRGÃOS E DAS 
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL 
APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE 
OS SEGUINTES DOCUMENTOS 
PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA:
3.1 Requerimento de Direitos e Vantagens 
- RDV devidamente datado e assinado com 
endereço e telefone e, em se tratando de 
aposentadoria voluntária com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, a 
expressa opção do servidor por tal modalidade 
de aposentadoria;
 
3.2 Declaração de Bens, que poderá ser 
substituída pela última relação dos bens 
constantes da declaração de Imposto de 
Renda entregue à Secretaria da Receita 
Federal, devidamente datada e assinada pelo 
requerente;
 
3.3 Cópia autenticada da Carteira de 
Identidade ou outro documento de 
identificação com foto;

 3.3.1 A autenticação poderá ser feita pelo 
servidor responsável do órgão à vista de 
apresentação do original;
 
3.4 Original da Certidão Negativa de 
Benefício expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS. Caso o servidor 
possua benefício no INSS é necessária a 
certidão que indique os períodos utilizados 
na concessão do benefício;
 
3.5 Opção do servidor pela contagem em 
dobro ou não dos períodos de licença 
prêmio adquiridos até 15 de dezembro de 
1998 e não fruídos.



4. COMPETE ÀS 
COORDENAÇÕES DE 
RECURSOS HUMANOS 
- CRH OU UNIDADES 
EQUIVALENTES DOS 
ÓRGÃOS E ENTIDADES 
APRESENTAR 
OBRIGATORIAMENTE 
OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS E ADOTAR AS 
SEGUINTES PROVIDÊNCIAS 
PARA A CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA:

4.1 Certidão de Tempo de Serviço com os 
seguintes elementos:
 
4.1.1 Cálculo do tempo de serviço até a 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998, incluindo, se houver, 
tempo averbado e, com a anuência do 
servidor, os períodos de licenças-prêmio não 
fruídos e adquiridos até 15 de dezembro de 
1998, contados em dobro;
 
4.1.2 Tempo total de serviço até a expedição 
da Certidão incluindo, se houver, tempo 
averbado e, com a anuência do servidor, as 
licenças-prêmio não fruídas e contadas em 
dobro, adquiridas até 15 de dezembro de 
1998;
 
4.1.3 Indicação de quantos períodos de 
licença-prêmio estão sendo computados 
como tempo de serviço, com a juntada das 
portarias de reconhecimento e concessão dos 
períodos adquiridos.
 
4.1.3.1 Caso o servidor não possua período 
de licença-prêmio que seja computado como 
tempo de serviço, esta informação deverá vir 
de forma expressa;
 
4.1.4 Indicações de ocorrências de 
afastamentos, faltas e penalidades;
 

4.1.4.1 Os afastamentos deverão ser 
especificados, indicando os respectivos 
períodos, bem como a natureza, a exemplo de: 
licença para concorrer e/ou exercer mandato 
eletivo;
 
4.1.4.2 Deverá ser indicado se durante 
o afastamento houve contribuição 
previdenciária e se o período de afastamento 
foi ou não considerado para a concessão de 
Adicional de Tempo de Serviço - ATS;
 
4.1.4.3 Se não houver penalidades e/ou 
faltas, deverá a CRH ou Unidade equivalente 
informar no processo expressamente “nada 
consta” a respeito de cada espécie em campo 
específico;
 
4.1.5 em caso de situações de disposição/
cessão a outro órgão, o setor responsável 
deverá indicar a lotação do servidor, bem 
como se ocorreu com ou sem ônus e, ainda, 
acerca da regularidade das contribuições 
previdenciárias;
 
4.1.6 Informações acerca da evolução do 
enquadramento do servidor, apontando 
progressões e/ou promoções:
 
4.2 Planilha de dias para contagem do tempo 
de serviço e data da aquisição do direito à 
inativação;

 
4.3 Cópia da Portaria de concessão do último 
percentual de adicional por tempo de serviço, 
que deverá estar de acordo com o percentual 
constante no contracheque;
 
4.4 Certidão das gratificações:
 
4.4.1 Certidão de Percepção das 
Gratificações, para confirmação de sua 
incorporação nos termos do art. 38 da Lei nº 
11.357, de 06 de janeiro de 2009;
 
4.4.2 Média das gratificações percebidas 
por 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 
(dez) interpolados indicando, inclusive, a 
média percentual e/ou nominal dos últimos 12 
(doze) meses anteriores ao requerimento de 
aposentadoria e dos últimos 12 (doze) meses 
anteriores à aquisição do direito;
 
4.4.2.1 Na hipótese do servidor preencher os 
requisitos para a inativação por mais de um 
fundamento legal, o setor responsável deverá 
confeccionar as médias das gratificações 
referentes aos diferentes marcos a fim de ser 
aferida a média mais benéfica;
 
4.4.3  No caso de gratificações incorporadas 
em razão de decisão judicial e/ou processos 
administrativos, a CRH ou Unidade 
equivalente deverá juntar cópia da referida 

decisão que autoriza a incorporação da 
gratificação e apensar o respectivo processo 
administrativo, no qual deverá constar a 
manifestação da Procuradoria Geral do Estado 
- PGE;
 
4.5 Cálculo de Remuneração de Inatividade - 
CRI;
 
4.6 Apensamento do processo de concessão 
de estabilidade econômica, se houver;
 
4.6.1 No processo deverá conter a portaria que 
reconheceu o símbolo atual no qual o servidor 
está estabilizado;
 
4.7 Apensamento do processo de averbação, 
se houver, no qual deverá constar o original da 
certidão que ensejou a averbação;
 
4.7.1 Caso não seja possível o apensamento 
do processo de averbação, deverá ser anexada 
ao processo de aposentadoria a Certidão de 
Tempo de Contribuição original, se houver 
tempo averbado;
 
4.8 Declaração quanto à existência ou não de 
Processo Administrativo Disciplinar em curso 
contra o servidor;
 
4.8.1 Em caso positivo de existência de Processo 
Administrativo Disciplinar em curso, o setor 
responsável deverá prestar esclarecimentos 
acerca da data de abertura e do andamento/
conclusão do referido processo.
 
5. Caberá à Secretaria da Administração - SAEB 
decidir sobre os casos omissos nesta Instrução.
 
6. Esta Instrução entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
7. Ficam revogadas as disposições em contrário.

EDELVINO DA SILVA
GÓES FILHO
Secretário de Administração




