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ABONO DE PERMANÊNCIA

Requerimento
I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Lotação: 

Cargo: Matrícula SIAPE: 

Classe:  Padrão:  

II – REQUERIMENTO 
Requerer Abono de Permanência a qual faço jus, em valor equivalente a contribuição previdenciária até
me aposentar, com base na legislação abaixo: 

 EC 41/2003, Art. 1º, § 19 – O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade.

 EC 41/2003, Art. 2º, § 5º – O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade.

 EC 41/2003, Art. 3º, § 1º – O servidor de que trata este artigo, que opte por permanecer em atividade, tendo
completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 25 anos
de contribuição, se mulher, ou 30 anos de contribuição, se homem.

 EC 20/1998, Art.  2º, § 4º – O professor que até 16/12/1998 tenha ingressado, regularmente, em cargo
efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput do Art. 9º da EC
20/1998, terá o tempo de serviço exercido até 16/12/1998 com o acréscimo de 17%, se homem, e
de 20%, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério.

 EC 47/2005,  Art.  3º  – O servidor  que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 35 anos de contribuição, se homem, e 30
anos de contribuição, se mulher;  25 anos de efetivo exercício no serviço público,  15 anos de
carreira e 5 anos no cargo atual; e idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano
de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Manifesto, por oportuno, o desejo de:

 Computar  os  períodos  de  licença  prêmio  não  gozadas a  que  tenho  direito,  na  forma  convertida,
conforme a necessidade, para fazer jus ao referido abono da maneira mais vantajosa, estando
ciente da impossibilidade de gozo futuro dos períodos eventualmente utilizados. Possuo direito a

- 30 dias /  - 60 dias / - 90 dias / -  dias

 Não computar os períodos de licença prêmio não gozadas, na forma convertida, tendo em vista que
pretendo usufruí-los oportunamente.

Declaro estar ciente que este benefício cessará quando for publicada no Diário Oficial da União, minha
portaria de concessão de aposentadoria voluntária ou compulsória.

IV – LOCAL E DATA 
                         

                             , 
Local, data

____________________________________________________
Assinatura do servidor
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