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Abono de Permanência (Emenda Constitucional 41/2003 e Lei Complementar nº 77/2010) 

A partir de quando 

posso requerer o 

Abono de 

Permanência? 

 

• O servidor poderá requerer o abono de permanência a partir do 
momento em que atender às exigências para aposentadoria 
voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de 
contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, 
até completar as exigências, para aposentadora compulsória contidas 
no Art.40, § 1º, II da Constituição Federal. 
 

A que valor 

corresponde o 

abono de 

permanência? 

• O Abono de Permanência equivale ao valor da contribuição 
previdenciária paga pelo servidor. 

Quanto perco o 

direto ao abono de 

Permanência? 

• A partir do momento que houver a manifestação expressa de se 
aposentar. 

 

Como requerer? 

• Protocolar o requerimento devidamente preenchido no órgão de 
lotação, gerando processo administrativo; 

• Juntar os documentos necessários. 

Quais são os 

documentos 

necessários? 

• Requerimento próprio, devidamente preenchido no órgão de lotação, 
gerando processo administrativo; 

• Cópia dos documentos pessoais, a saber, RG, CPF e comprovante de 
endereço (dos últimos 90 dias) 

Como deve 

proceder o 

servidor que não 

sabe se já tem 

direito ao abono? 

• Aquele servidor que ainda possui dúvidas sobre se já atende aos requisitos 
para solicitar o abono de permanência deverá procurar a unidade de Gestão 
de Pessoas para que seja feita a simulação do benefício, ou ainda, o próprio 
servidor realizar esta simulação pelo link do Simulador Benefícios, no site da 
GOIÁSPREV; 

• Ao acessar o Simulador de Benefícios, o servidor deverá ativar a opção 
“Autenticação com a senha do contracheque: ” e digitar seu CPF e senha de 
“contracheque”; 

• A simulação de Benefício trará o cálculo para fins de aposentadoria, as 
averbações e afastamento ocorridos e, ainda, a informação em cada regra 
de aposentadoria se o servidor PODE ou NÃO PODE se aposentar; 

• Ressaltamos que apenas as regras B (Regra de Transição Art. 2º EC41 de 
acordo lei 10.887/04 – Regra Geral) e F (Regra de Transição Caput do art. 
8º da EC20 Integral – Regra do Direito Adquirido) são passíveis de solicitar 
o Abono de Permanência. 



 Se houver o 

processo de 

aposentadoria em 

andamento 

interfere no direito 

ao Abono de 

Permanência? 

• Sim, uma vez que o abono de Permanência é um direito a ser concedido 
APENAS aos servidores que manifestarem interesse em permanecer em 
atividade, até a data em que pede aposentadoria. 
 

O que fazer se as 

informações 

constantes no 

GPREV não 

estiverem 

atualizadas? 

• Procurar a unidade setorial de Gestão de Pessoas para autuar processo 
administrativo com o objetivo de atualizar as informações constantes no 
GPREV. 

E se houver tempo 

de contribuição 

para averbar? 

• Se o servidor possuir tempo de contribuição para fins de aposentadoria para 
ser averbado, ou ainda, contagem de licença em dobro para conversão em 
tempo de serviço, o mesmo deverá procurar a Unidade Setorial de Gestão 
de Pessoas e autuar processo específico para estes fins.  

 


