
REQUERIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a)

Unidade:   Nascimento: 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A): 

Cargo:

 Manifesto, por oportuno, o desejo de: 
 

Ingresso/Serviço Público: 

Não computar os períodos de licença-prêmio não gozados, na forma 
convertida.

Computar os períodos de licença-prêmio não gozados, na forma convertida, conforme a necessidade para 
fazer jus ao referido abono, estando ciente da impossibilidade de usufruir no futuro os períodos 
eventualmente utilizados.

Computar todos os períodos de licença-prêmio não gozados, na forma convertida, visando a maior 
retroatividade possível do benefício, e estando ciente da impossibilidade de usufruir no futuro os períodos 
utilizados. 

___________________________________ 
            Assinatura e carimbo da área de RH.

Recebido em: ____ /____ /_____. 

CCD.024.112_FRM-DARH-07.1_R02

Matrícula Siape:       Admisão/Fiocruz: 

Nome: 

CPF: 

, 

Venho pelo presente requerer o Abono de Permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 
19/12/2003,  tendo em vista que optei por permanecer em atividade após ter preenchido os requisitos para 
aposentadoria voluntária.   
  
Solicito que seja apurado qual o fundamento legal mais vantajoso para a concessão do abono de permanência, ou 
seja,   aquele em que completei primeiro os requisitos, considerando que o recebimento do abono de permanência 
por uma regra de aposentadoria não impede a concessão da aposentadoria por outra base legal (ON MPS/SPPS nº 
02/2009, art. 86).  
  
Declaro estar ciente de que este benefício cessará quando minha aposentadoria for publicada no Diário Oficial da 
União. 
          
 

2 - REQUERIMENTO: 

Nestes termos, peço-lhe deferimento.
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