
 

 

Salvador, 21 de julho de 2022       Ofício nº 033/2022 

 

 

 

Ilmº Sr. 

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO 

M.D. Secretário da Fazenda do Estado da Bahia 

 

 

 

 

 

Senhor Secretário, 

Referimo-nos ao nosso requerimento datado de 21 de janeiro do corrente ano, protocolado 

sob nº 013.1401.2022.0003292-11, através do qual solicitamos que fosse aplicada a majoração 

do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), de 24% para 30%, nos termos do art. 1º da Lei 

14.404/2021, também àqueles aposentados que entraram na inatividade usufruindo do direito à 

paridade remuneratória. 

A respeito, solicitamos que seja determinada a inclusão na lista de beneficiários, os pen-
sionistas cujos servidores foram aposentados com direito à paridade remuneratória. 

Nesse viés, vejamos o constante do art. 7º da EC 41/2003 que traz o conteúdo jurídico do 

Direito à Paridade de Remuneração, in verbis: 

 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proven-

tos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pen-

sões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação 

desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as 

pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos 

na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 



 

 

dos servidores  em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas (destacamos) quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 

concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da trans-

formação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria 

ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

Certos do costumeiro atendimento, renovamos nossos votos de respeito e consideração. 

 

Marcos Antônio da Silva Carneiro 

Presidente 
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 Consultar Andamento

013.2144.2022.0032843-02 Histórico do Processo 013.2144.2022.0032843-02  

Lista de Andamentos (2 registros):
Data/Hora Unidade Usuário Descrição
21/07/2022

20:30
SEFAZ/GAB scerqueira@sefaz.ba.gov.br Processo remetido pela unidade

SEFAZ/SAT/DATMETRO 
21/07/2022

20:27
SEFAZ/SAT/DATMETRO scerqueira@sefaz.ba.gov.br Processo público gerado 

Ver histórico completo     
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