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Eu,    , 

matrícula SIAPE nº  , ocupante do cargo de  , 

lotado(a) no(a)   , venho pelo presente requerer a concessão do 

Abono de Permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/2003, por ter 

preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária e desejar permanecer em exercício. 

Declaro estar ciente de que este benefício cessará quando for publicada no Diário 

Oficial da União minha portaria de concessão de aposentadoria voluntária ou compulsória, bem 

como de que os períodos de tempo de contribuição AVERBADOS na UFF serão computados no 

cálculo do Abono de Permanência e não poderão ser DESAVERBADOS posteriormente à 

concessão do benefício, por gerarem efeitos financeiros. 

 
Manifesto, por oportuno, o desejo de: 

 

( ) Computar os períodos de licença prêmio não gozadas, na forma convertida, estando  

ciente da impossibilidade de gozo futuro dos períodos eventualmente utilizados. 

 

( ) Computar os períodos de licença prêmio não gozadas, na forma convertida e de forma 

parcial, de modo que seja apenas utilizado o tempo necessário para a concessão do abono, 

estando ciente da impossibilidade de gozo futuro dos períodos eventualmente utilizados. 

 

( ) Não computar os períodos de licença prêmio, na forma convertida, tendo em vista que 

pretendo usufruí-los oportunamente. 

 

 
Nestes Termos, 

Pede Deferimento, 

Niterói,  de  20  . 
 

 

 

 
 

 

Telefone 
Residencial Ramal(is) 

E-mail 
 

 

1. Para que faça jus à licença prêmio, o servidor deverá ter cumprido 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo 
exercício (quinquênio) no Serviço Público Federal até 15/10/1996. 

2. Após preencher o formulário, o servidor deverá se dirigir ao Protocolo Setorial responsável pela sua lotação e 
autuar o processo, direcionando-o à SRF/DAC, para análise.  

3. Para informações adicionais, como tempo de tramitação, dúvidas mais comuns, o servidor poderá digitar   
“Abono de Permanência” no campo de busca da página da UFF (www.uff.br) e clicar no link disponibilizado. 

http://www.uff.br/

