
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS-MG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

 

Nome do(a) Servidor(a): 

Data de Nascimento: Data de Admissão: Matricula SIAPE: 

Cargo: 

Lotação: 

 

Senhor Pró-Reitor de Gestão de Pessoas: 

 

(  ) Tendo implementado as condições para aposentadoria voluntária na forma do art. 40 da CF/1988, 

com redação dada pela EC nº 41/03, inciso III, alínea "a", OPTO por permanecer em atividade, e 

REQUEIRO o abono de permanência previsto no § 19 do referido art. 40 da CF/1988. 

 

(  ) Tendo implementado as condições para aposentadoria voluntária, na forma do art. 3º da EC nº 

41/03 (art. 186, III da Lei 8.112/90 c/c art. 3º EC nº 20/98; art. 40 da CF/88 com redação dada pela EC 

20/98; art. 8º da EC nº 20/98 e por atender ao requisito mínimo de tempo de contribuição, OPTO por 

permanecer em atividade, e REQUEIRO o abono de permanência previsto no § 1º do art. 3º da já 

citada EC nº 41/2003.  

 

(  ) Tendo implementado as condições para aposentadoria voluntária, na forma do art. 2º da EC nº 

41/2003, OPTO por permanecer em atividade, e REQUEIRO o abono de permanência previsto no § 5º 

do art. 2º da EC nº 41/03. 

 

(  ) Tendo implementado as condições para aposentadoria voluntária, na forma do art. 3º da EC nº 

47/2005, OPTO por permanecer em atividade, e REQUEIRO o abono de permanência, conforme 

entendimento contido na NOTA INFORMATIVA Nº 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. 

(   ) Tendo implementado as condições para aposentadoria especial, na forma do inciso III, do §4º, do 

art. 40 da CF, OPTO por permanecer em atividade, e REQUEIRO o abono de permanência, com 

fundamento no art. 57, da Lei nº 8.213/1991 combinado com a Súmula Vinculante nº 33 e conforme 

art. 23, da Orientação Normativa/SEGEP/MP nº 16/2013. 

 

(   ) Requeiro que os períodos de licença-prêmio não usufruídos sejam computados para a concessão 

do referido abono de permanência, estando ciente da impossibilidade de usufruí-los futuramente. 

 

(  ) Requeiro que os períodos de licença-prêmio não usufruídos não sejam computados para a 

concessão do referido abono de permanência. 

Nestes termos, peço deferimento. 
 
 

______________________, _____ de ___________________ de _______ . 
                                (cidade) 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Requerente 


