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OOOO quequequeque éééé oooo abonoabonoabonoabono dededede permanpermanpermanpermanêêêência?ncia?ncia?ncia?

É uma recompensa financeira para Servidores(as)

que desejam continuar exercendo as suas atividades

mesmo já tendo adquirido o direito à aposentadoria. Este

pagamento justifica-se pelo fato de que nem sempre as

vagas abertas com aposentadorias são supridas com a

chegada de novos funcionários públicos, deixando o órgão

com uma necessidade ainda maior de pessoal qualificado

e com vasta experiência no serviço público.

QuaisQuaisQuaisQuais ssssããããoooo asasasas modalidadesmodalidadesmodalidadesmodalidades dodododo benefbenefbenefbenefíííício?cio?cio?cio?

Existe o abono permanência da Emenda 41, cujo

valor equivale ao da contribuição previdenciária e o abono

permanência em atividade, exclusivamente para

Servidores(as) do Magistério Superior e que consiste em

80% do vencimento base. As duas espécies não podem

ser recebidas cumulativamente, mesmo que o(a)

Servidor(a) tenha direito a receber ambas. Mais adiante

serão explicadas as particularidades de cada uma.

DocumentaDocumentaDocumentaDocumentaçãçãçãçãoooo necessnecessnecessnecessáááária:ria:ria:ria:

 Requerimento de direitos e vantagens (RDV);

 Documento de identificação;

 Declaração de percepção de benefícios emitida pelo

INSS (pode ser obtida pelo aplicativo “Meu INSS”);

 Declaração optando pela contagem em dobro para

fins de aposentadoria de períodos de licenças

prêmios adquiridas até dezembro de 1998 e não

gozadas;

 Parecer favorável da área destacando que a

permanência em atividade é conveniente para a

administração, em razão da qualidade do desempenho



individual e da necessidade de serviço (apenas no caso do abono permanência em atividade para

docentes).

 ComoComoComoComo éééé oooo trtrtrtrââââmitemitemitemite dodododo processoprocessoprocessoprocesso dededede abonoabonoabonoabono permanpermanpermanpermanêêêência?ncia?ncia?ncia?

O requerimento deve ser de iniciativa do(a) Servidor(a), através de abertura de processo

no SEI (Clicar em iniciar processo/ Escolher abono de permanência em “tipo de processo”/ Clicar

em “incluir documento”/ Selecionar “Requerimento de Direitos e Vantagens”/ Preencher as

informações pessoais/ Especificar o tipo de abono desejado). O término se dá com a publicação

em Diário Oficial do Estado da Bahia e lançamento na folha de pagamento. Se após a análise for

constatado que o(a) Requerente não instituiu os requisitos para a concessão do abono, será dada

ciência e posteriormente o processo será arquivado, lembrando que casos atípicos ou que gerem

dúvidas jurídicas, bem como divergência de opiniões, poderão ser convertidos em consulta à

Procuradoria Geral do Estado da Bahia, visando conferir segurança jurídica aos atos expedidos

pela Universidade.

 FluxogramaFluxogramaFluxogramaFluxograma

Confira a seguir um fluxograma contendo todos os procedimentos realizados durante a

tramitação do processo de abono permanência na GRH/UEFS:

FIGURA 1



Importante ressaltar que os processos de abono de permanência em atividade, devido ao

impacto financeiro que representa a concessão de um benefício que corresponde a 80% (oitenta

por cento) do vencimento base do(a) Servidor(a), passarão pela ASPLAN antes do lançamento

em folha para fins de planejamento orçamentário da Instituição.

Passaremos agora a analisar alguns documentos preenchidos e emitidos pelo NUAP,

como o Extrato de Tempo de Serviço, a Planilha de Tempo de Serviço e seus desdobramentos.

 ExtratoExtratoExtratoExtrato dededede tempotempotempotempo dededede ServiServiServiServiççççoooo

É um documento onde consta tanto os vínculos averbados de cada Servidor(a), como o da

UEFS e permite contabilizar qual o tempo total de serviço considerando a soma de todos os

períodos, além de discriminar a natureza, se privado, estadual, municipal ou federal. No caso

usado como exemplo abaixo, verificamos que o Servidor possui averbações que, somadas ao

tempo de ativo na Universidade, totalizam 26 anos, 01 mês e 12 dias. Caso o NUAP constate a

ocorrência de algum tempo averbado que não conste no Extrato será necessário solicitar a

inclusão do período no sistema RH Bahia. Através dele também é possível verificar se o

percentual de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço está condizente com os períodos

indicados ou se será necessário regularizar, por isso no fluxograma foi indicado que a sua

emissão é feita antes da análise.

FIGURA 2



 ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento emememem dobrodobrodobrodobro paraparaparapara finsfinsfinsfins dededede aposentadoriaaposentadoriaaposentadoriaaposentadoria

dededede perperperperííííodosodosodosodos dededede licenlicenlicenlicenççççaaaa prprprprêêêêmiomiomiomio adquiridosadquiridosadquiridosadquiridos atatatatéééé dezembrodezembrodezembrodezembro dededede

1998199819981998 eeee nnnnããããoooo usufruusufruusufruusufruíííídosdosdosdos

Para a concessão do abono de permanência será averiguado qual o marco mais antigo

que o(a) Requerente adquiriu o direito à aposentadoria voluntária, e, em alguns casos, com a

opção do(a) Servidor(a), há a possibilidade de se computar em dobro apenas para a

aposentadoria períodos de licença prêmio adquiridos até dezembro de 1998 e não gozados. Por

exemplo, Servidor nunca requereu afastamento dos 03 (três) meses a que tem direito referente

ao quinquênio de 23/10/1989 a 23/10/1994, dessa forma, ao solicitar que esse período seja

reconhecido para fins de aposentadoria, será acrescido ao seu tempo total de serviço 06 (seis)

meses que correspondem a 180 (cento e oitenta) dias.

No Extrato de tempo de Serviço, acima apresentado, deverá aparecerá o tempo

contabilizado em dobro, após a publicação da Portaria do reconhecimento e do posterior

lançamento no sistema RH Bahia pelo Núcleo de Aposentadoria.

 PlanilhaPlanilhaPlanilhaPlanilha dededede TempoTempoTempoTempo dededede ServiServiServiServiççççoooo

Agora apresentaremos a planilha de tempo de serviço elaborada pela SUPREV, que

permite ao(à) Servidor(a) do NUAP que instrui o processo de contagem de tempo para

aposentadoria, abono permanência ou aposentadoria verificar a quais regras de aposentadoria

o(a) Requerente tem direito e em que data implementou todos os requisitos. É um documento

preenchido durante a fase de análise quanto ao direito.

Com a finalidade de tornar a explicação mais didática, optamos por apresentar a planilha

em duas partes. A primeira traz os campos para preenchimento das informações pessoais do(a)

Servidor(a), como nome, matrícula, cargo e, muito importante, a data de nascimento, é ela que

vai permitir manusear a planilha verificando os diferentes requisitos de idade para cada regra.

No campo “Tempo de Serviço Público” serão incluídas as averbações de serviço prestado

em órgãos públicos ou que foram consideradas também para fins de Gratificação Adicional por

Tempo de Serviço. Já no campo “Tempo de Serviço Privado”, deve ser preenchido com os

períodos laborados em empresas privadas.



FIGURA 3

Ainda na Figura 3 acima podemos visualizar os períodos de licença prêmio a serem

computados em dobro. No exemplo foi informado que o Servidor obteve o reconhecimento de 06

meses (180 dias) em dobro para fins de aposentadoria, ao que a planilha converte

automaticamente para 360 dias. Por fim, caso haja faltas, podemos visualizar o campo a ser

preenchido para que os dias sejam descontados do tempo total de serviço.

A segunda parte da planilha consta na figura abaixo, que apresenta informações de

acordo com o preenchimento correto da primeira parte. O campo “Adicional de Tempo de

Serviço Público” mostra o percentual da Gratificação a que o(a) Servidor(a) faz jus, vale

lembrar que a planilha não está parametrizada com a suspensão da contagem do adicional de

tempo de serviço no período de 28/05/2020 até 31/12/2021, por força da Lei Complementar nº

173/2020. Os demais campos são os que possibilitam a definição do marco, no caso do

Servidor ser homem, como nos exemplos abaixo, o campo é preenchido como se observa nas

figuras 5 e 6, com o tempo mínimo de contribuição exigido, qual seja, 35 anos e, além disso, é

necessário indicar a idade mínima exigida, que seria 60 anos. Assim podemos verificar que o

Servidor completou 60 anos de idade em 27/02/2018, bem como atingiu 35 anos de

contribuição em 18/11/2020. Essas duas informações somadas à da data de admissão e a do

tempo de serviço público permitem concluir se as regras anteriormente vigentes de

aposentadoria são aplicáveis ou não ao caso.



FIGURA 4

FIGURA 5



FIGURA 6

Quanto às novas regras de aposentadoria, no canto esquerdo da planilha podemos

visualizar duas datas, a primeira descrita como “Mulher pedágio de 60% Art. 4º EC 26/20” e a

segunda como “Homem pedágio de 60% Art. 4º EC 26/20”. Essas datas são referentes ao marco

em que o Servidor, mulher ou homem, atingiu o período adicional de tempo de contribuição de

60%, além do mínimo exigido, conforme estabelecido no inciso V do artigo 4º da Emenda

Constitucional nº 26/20, regra que será explicada mais adiante.

Por fim, na Figura 3 podemos visualizar uma tabela de pontos que indica se o homem ou a

mulher atingiu a quantidade de pontos exigida na legislação, sobre o que discutiremos ainda

nesta cartilha.

 Fique atento(a)! A Procuradoria Geral do Estado, em manifestação acerca da

averbação ficta, ou seja, da possibilidade de aplicação do acréscimo de

tempo de serviço previsto no art. 2º, §4º da EC 41/03 informou que o

cômputo deste tempo apenas é válido caso o(a) Servidor(a) se aposente com

fundamento no artigo 2º da EC 41/03, sem integralidade, nem paridade, tendo

para isso que ter atendido todos os requisitos constantes no referido

dispositivo legal até 17/06/2021, por força de decisão judicial exarada no

âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8033612-

74.2020.8.05.0000.



 AbonoAbonoAbonoAbono dededede permanpermanpermanpermanêêêênciancianciancia dadadada EmendaEmendaEmendaEmenda ConstitucionalConstitucionalConstitucionalConstitucional nnnnºººº

41414141 dededede 19/12/200319/12/200319/12/200319/12/2003

Até a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 o abono permanência era

concedido com fundamento no § 19 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, o qual

estabeleceu a condição de preenchimento dos requisitos constantes no § 1º inciso III, alínea “a”

do mesmo artigo, quais sejam, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para homens e 30

anos de contribuição e 55 anos de idade para mulheres, lembrando que posteriormente também

passou a haver o entendimento de que é possível a concessão desta espécie de abono com

fulcro no artigo 3º da EC 47/05, no qual pode haver uma redução da idade acima mencionada.

Artigo 40, § 19 CF/88. 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 fará jus a um abono
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
§ 1º, II.

Apenas em 2019 a redação deste parágrafo foi modificada, através da Emenda

Constitucional nº 103/2019 e atualmente diz o seguinte:

Artigo 40, §19 CF/88. Observados os critérios a serem estabelecidos em
lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que
tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que
opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de
permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria
compulsória. [grifos nossos]

Sendo assim, verifica-se que esta modalidade de abono foi instituída no artigo 40º, §19 da

Constituição Federal de 1988, cuja redação atual foi dada pela Emenda Constitucional nº

103/2019. O benefício consiste na isenção previdenciária e a legislação vigente hoje exige o

preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária em que pese a permanência no

serviço público. Não obstante, com reforma da previdência, a matéria deixou de ser disciplinada

em âmbito constitucional e passou a ser de acordo com o respectivo ente federativo. Nesse

sentido, o Estado da Bahia publicou a Emenda Constitucional nº 26/2020, observemos o que

dispõe o seu artigo 1º, §9º:



Artigo 1º. Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor
titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a
aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá
fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor
da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para
aposentadoria compulsória.

A Bahia também legislou a matéria através da Lei Ordinária nº 14.262 em 13 de maio de

2020, a qual prevê em seu artigo 1º o direito à concessão do abono aos Servidores públicos que

já o percebem, bem como àqueles que, até a data da vigência da Lei tenham preenchido os

requisitos para tanto. Note-se que foram suspensas as concessões até 31/12/2021, como medida

de austeridade adotada em razão da pandemia de covid-19. Senão vejamos:

Artigo 1º. Fica assegurado, o abono de permanência, no valor
equivalente ao da contribuição previdenciária ou para o respectivo
sistema de proteção social, aos servidores públicos civis e aos militares
que já o percebam ou que tenham preenchido os requisitos para a sua
percepção até a data de entrada em vigor desta Lei.
§ 2º Os servidores públicos civis farão jus ao abono de que trata o caput
deste artigo até o implemento dos requisitos para a aposentadoria
compulsória.
Artigo 2º. Ressalvado o direito previsto no art. 1º desta Lei, ficam
vedadas novas concessões de abono de permanência até 31 de
dezembro de 2021.

O texto da Lei trouxe condições restritivas para a concessão do abono, com a

impossibilidade de ultrapassar o limite de 10% em relação ao número de Servidores efetivos em

atividade, sob pena de apuração de responsabilidade. Contudo, convém destacar que a Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 8022245-53-2020.8.05.0000, suspendeu tal restrição através de

decisão liminar.

Ademais, concessões feitas a partir de 01/01/2022, para Servidores(as) que adquiriram o

direito após a promulgação da lei, tem fulcro no artigo 3º da Lei em comento:

Artigo 3º. A partir de 1º de janeiro de 2022, poderá ser concedido abono
de permanência, no valor equivalente ao da contribuição previdenciária
ou para o respectivo sistema de proteção social, aos servidores
públicos civis e aos militares que tenham preenchido os requisitos para
a aposentadoria e reserva remunerada voluntárias, desde que
observado o disposto neste artigo.

Deste modo, vimos que atualmente tem direito ao abono de permanência da EC nº 41/03

quem completou os requisitos para a aposentadoria voluntária, não mais sendo exigido o tempo

mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, haja vista que existem

regras vigentes de aposentadoria voluntária que estabelecem como requisito tempo inferior a este,



lembrando que as regras aplicáveis são as do artigo 2º e 6º da Emenda Constitucional 41/03 e do

artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, para quem completou os requisitos das regras de

aposentadoria contidas nestes dispositivos até a data limite de 17/06/2021, por força de decisão

exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 8033612-74.2020.8.05.0000. Para o

implemento da aposentadoria voluntária por idade (artigo 40, §1º, III, b da CF/88), é necessário

que o homem tenha completado 65 anos e a mulher 60 anos até 31/01/2020, além de 10 anos de

tempo de contribuição. Vejamos abaixo um quadro comparativo das regras aplicáveis.

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos paraparaparapara oooo implementoimplementoimplementoimplemento dadadada aposentadoriaaposentadoriaaposentadoriaaposentadoria

voluntvoluntvoluntvoluntááááriariariaria ::::

TABELA 1

APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA - REGRAS

ANTIGAS

Artigo 2 EC

41/03

Artigo 6 EC

41/03

Artigo 3 EC

47/05

Artigo 40, §1º, III,

b da CF/88

IDADE HOMEM/MULHER 53/48 60/55 60/55* 65/60

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
HOMEM/MULHER

35/30 +
pedágio de

20%

35/30 35/30 10

TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - 20 25 -

INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO ATÉ

- 2003 1998 -

PREENCHER OS REQUISITOS
ATÉ

17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021 31/01/2021

*Redução de 1(um) ano na idade para cada ano que exceder o tempo mínimo da

contribuição, lembrando que tal compensação deve ser feita com anos completos, sem

a possibilidade de computar meses ou dias, com relação ao artigo 3º da EC 47/05,

conforme entendimento da Procuradoria Geral do Estado da Bahia.

Além das regras acima, o abono pode ser concedido com fundamento nas novas regras de

aposentadoria voluntária contidas na Emenda Constitucional Estadual nº 26/20, válidas para

quem adquiriu o direito apenas a partir 01/02/2020, oportunidade em que a Emenda foi publicada.

Importante ressaltar que na regra de transição dos pontos do artigo 3º da EC 26/20, além da

idade e tempo de contribuição exigida, será necessário que a soma de ambos atinja a quantidade



de pontos indicada na tabela a seguir. Quanto ao marco do direito, será a data em que o

somatório se encaixar em um dos períodos, caso já tenha preenchido os demais requisitos de

idade e tempo de contribuição. Vejamos abaixo um resumo das regras:

TABELA 2

APOSENTADORIA

VOLUNTÁRIA - REGRAS

ATUAIS

Artigo 3º EC
26/20 com

integralidade

Artigo 3º EC
26/20 sem

integralidade

Artigo 4º EC
26/20

Artigo 6º EC/20

IDADE HOMEM/MULHER 64/61 59/54 60/57 64/61

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
HOMEM/MULHER

35/30 35/30
35/30 +

pedágio de
60% do tempo
que faltava em
31/01/20 para

o tempo
mínimo de

contribuição

25

TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO

15 15 20 10

INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO ATÉ

2003 2020
2003 (direito à
integralidade)/

a partir de
2003 (sem

integralidade)

Vamos retornar agora à Figura 4 com o objetivo de compreender melhor a regra de

transição do artigo 3º. Vimos que para o homem os requisitos são: 35 anos de contribuição, 64

anos mais somatório de pontos para à aposentadoria voluntária com integralidade por esta regra

e 35 anos de contribuição, 59 anos mais o somatório de pontos para poder se aposentar sem

integralidade. Na Figura 4 podemos visualizar que o Servidor completou 35 anos de contribuição

em 18/11/2020, 60 anos de idade em 27/02/2018 (logo se depreende que em 27/02/2017

completou 59 anos), falta apenas averiguarmos o requisito dos pontos. Pois bem, com base na

tabela abaixo, notamos que em 18/11/2020, quando o Servidor atingiu 35 anos de contribuição e

já contava com os 59 de idade, era necessário possuir 96 pontos, contudo, na Figura 4, no campo

“Soma dos Dígitos” consta que já possui 97 pontos, que é a soma de 35 de contribuição mais 62

de idade. Conclui-se, então que o direito foi adquirido ao completar 35 anos de contribuição.

Mas e se este Servidor desejar saber quando poderá se aposentar com integralidade por

esta regra? Será então necessário fazer a projeção de quando completou ou completará 64 anos



de idade (no caso da Figura 4 em 27/02/2022) e quantos pontos são exigidos nesta data, de

acordo com a tabela abaixo. Como a data está compreendida no período de 01/05/2021 a

29/07/2022, verificamos que o Servidor precisará contar com 97 pontos, os quais já haviam sido

atingidos em 2020, conforme visto acima. Portanto, ao completar 64 anos de idade adquiriu o

direito à integralidade pela regra de transição dos pontos.

TABELA 3

PERÍODO
SOMA

MULHER
SOMA

HOMEM

01/02/2020 a 30/04/2021 86 96

01/05/2021 a 29/07/2022 87 97

30/07/2022 a 27/10/2023 88 98

28/10/2023 a 24/01/2025 89 99

25/01/2025 a 24/04/2026 90 100

25/04/2026 a 23/07/2027 91 101

24/07/2027 a 20/10/2028 92 102

21/10/2028 a 18/01/2030 93 103

19/01/2030 a 18/04/2031 94 104

19/04/2031 a 16/07/2032 95 104

Quanto à regra de transição do artigo 4º da EC 26/20, é necessário verificar qual tempo de

contribuição até a data de publicação da EC nº 26/2020, 01/02/2020, a partir disso, calcular o

tempo que faltava à época para atingir o tempo mínimo de contribuição exigido, qual seja, 30 anos

para mulheres e 35 anos para homens. O pedágio de 60% de que trata o artigo recairá sobre

esse período de diferença e será então acrescido ao tempo mínimo.

Exemplificando, uma Servidora mulher completou 27 anos, 08 meses e 23 dias de tempo

de contribuição na data de 31/01/2020, esse tempo corresponde a 10.118 dias. Considerando que

o tempo mínimo exigido pelo artigo 4º da EC 26/20 para mulheres é 30 anos, que equivale a

10.950 dias, verificamos que naquela data a Servidora precisava de mais 832 dias para completar

o tempo mínimo. Sendo assim, calculamos 60% desta diferença, 60% de 832 que resulta em 499

dias. Ou seja, além dos 30 anos, a Servidora apenas poderá se aposentar por esta regra quando



atingir os 30 anos de contribuição somados a 499 dias, totalizando 11.449 dias, caso já tenha

completado os 57 anos de idade exigidos. Por fim, caso esta Servidora tenha ingressado no

serviço público antes de 2003, tendo completado os requisitos mencionados acima poderá se

aposentar com integralidade.

Vale frisar que o valor do abono em comento é equivalente ao da contribuição

previdenciária e que o pagamento é retroativo à data da aquisição do direito, observando-

se a prescrição. Recapitulando, estes são os requisitos para a concessão do abono permanência

da EC 41/03 atualmente com fundamentação no artigo 1º ou 3º da Lei 14.262/20:

Ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária;

Optar por permanecer no exercício de suas atividades.

 PrescriPrescriPrescriPrescriçãçãçãçãoooo QuinquenalQuinquenalQuinquenalQuinquenal nononono AbonoAbonoAbonoAbono dededede PermanPermanPermanPermanêêêênciancianciancia dadadada ECECECEC nnnnºººº

41/0341/0341/0341/03

O(a) Servidor(a) deve estar atento(a) à necessidade de requerer esta espécie de abono

antes de completar 05 anos da aquisição do direito, ou seja, de quando implementou os requisitos

que permitem a concessão do abono. Caso contrário, poderá ser aplicada a prescrição

quinquenal, de modo que o pagamento só poderá retroagir até 05 anos anteriores à data do

requerimento, mesmo que o direito tenha sido adquirido em data anterior.

 Fique atento(a)! A Procuradoria Geral do Estado foi provocada a se manifestar

acerca da possibilidade de concessão com retroatividade à data do direito do

abono permanência da EC nº 41/03 com fulcro no artigo 40, III, b, que

estabelecia, antes da sua revogação, a aposentadoria voluntária por idade e que

ainda é aplicável ao Servidor que completou 65 anos ou à Servidora que

completou 60 anos até 31/01/2020 e firmou o entendimento de que o pagamento

do abono da EC nº 41/03 com fulcro nesta regra só é devido a partir de

01/02/2020, data da publicação da EC nº 41/03, sob a justificativa de que antes da

Emenda não havia a possibilidade, em âmbito estadual, da concessão do abono

em razão do implemento da aposentadoria voluntária por idade.



 AbonoAbonoAbonoAbono permanpermanpermanpermanêêêênciancianciancia emememem atividadeatividadeatividadeatividade

O abono de permanência em atividade é exclusivo para ocupantes de cargos do Magistério

Superior. Foi instituído pelo artigo 6º da Lei 7.023 de 23/01/1997 e regulamentado pelo Decreto nº

7.099 de 10/12/1997. Além disso, o Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado

da Bahia, instituído pela Lei nº 8.352 de 02/09/2002 disciplina a matéria em seu artigo 32,

transcrito abaixo:

O abono de permanência em atividade, instituído pela Lei nº 7.023, de
23 de janeiro de 1997, poderá ser concedido, exclusivamente, a
ocupantes de cargos de Professor, da carreira do Magistério Superior
que, tendo preenchido os requisitos previstos para aposentadoria
voluntária com proventos integrais, optem por permanecer no exercício
das funções inerentes ao cargo, desde que atendidas, cumulativamente,
às seguintes condições:

I- estejam em efetiva regência de classe devendo nela permanecer;

II- a permanência em atividade seja considerada conveniente para a
administração, em razão da qualidade do desempenho individual e da
necessidade de serviço e não ultrapasse o período de 5 (cinco) anos,
garantida, entretanto, a opção pela aposentadoria a qualquer tempo
dentro deste período.

O valor pago a título de abono permanência em atividade corresponderá a 80% (oitenta por

cento) do vencimento base do cargo ocupado, cujo pagamento é devido a partir da data da

publicação do ato concessivo, ou seja, nesta modalidade, diferentemente do abono permanência

da EC 41/03, não existe a possibilidade de pagamento retroativo. O pagamento não ultrapassará

05 (cinco) anos.

Para fazer jus a este abono, além de precisar ter preenchido todos os requisitos para a

aposentadoria voluntária integral, o Professor precisará comprovar que a sua permanência em

atividade é considerada conveniente para a administração, em razão da qualidade do

desempenho individual e da necessidade de serviço, garantida, entretanto, a opção pela

aposentadoria a qualquer tempo dentro deste período. Como podemos observar, aqui não é

suficiente apenas cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas sim ter direito

também à integralidade.

O deferimento dar-se-á através de ato do Reitor da Universidade. Além disso, importante

destacar que o valor recebido não servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem

pecuniária e não poderá ser incorporado nos proventos de aposentadoria. Por fim, destacamos o



entendimento da Procuradoria Geral do Estado da Bahia acerca da impossibilidade da

retroatividade desta espécie de abono, o que significa dizer que seus efeitos apenas são

produzidos a partir da data da publicação em Diário Oficial. Sendo assim, são estas as principais

características do abono de permanência em atividade:

Professores do Magistério Superior;

Preencher requisitos para a aposentadoria voluntária integral;

Efetiva regência de classe;

Permanência considerada conveniente para a administração;

Corresponde a 80% do vencimento base;

Não pode ultrapassar 05 anos;

Deferimento por ato do Reitor;

Em hipótese alguma pode ser pago cumulativamente ao abono da

EC 41/03;

Pagamento a partir da data da publicação da Portaria de

concessão, sem a possibilidade de retroatividade.

 ComoComoComoComo sabersabersabersaber sesesese possuopossuopossuopossuo direitodireitodireitodireito aoaoaoao

abonoabonoabonoabono permanpermanpermanpermanêêêência?ncia?ncia?ncia?

Como visto nesta cartilha, são muitas regras, requisitos e legislações que envolvem a

concessão de um benefício como o abono de permanência. Além disso, inúmeras modificações

surgiram com a Reforma da Previdência em âmbito nacional com repercussão no nosso estado,

sendo assim, é comum que o(a) Servidor(a) tenha muitas dúvidas acerca do seu direito e nem



sempre contará com o seu histórico funcional isento de alguma regularização, por isso é oferecido

pela Gerência de Recursos Humanos da UEFS, através do Núcleo de Aposentadoria e

Previdência, o processo de Contagem de Tempo para a Aposentadoria, o qual possibilita

conhecer as regras pelas quais implementou o direito à aposentadoria, caso já possua o direito e,

em caso negativo, a partir de qual data cumprirá os requisitos. Este processo também permite ao

Requerente saber se tem ou não o direito ao abono permanência.

Além disso, durante a análise do processo em comento é possível que sejam identificadas

irregularidades no histórico funcional, relacionadas às averbações, percentuais de gratificação

adicional por tempo de serviço, quinquênios de licença prêmio e outros, isso traz como

consequência uma tramitação mais célere do processo de aposentadoria, quando esta for

solicitada, pois possivelmente já terão sido feitas todas as regularizações necessárias. É

importante que cada Servidor(a) acompanhe sua vida funcional, leia atentamente as instruções e

análises feitas em seus processos e tire sempre suas dúvidas.

Contudo, caso antes de solicitar a contagem de tempo para a aposentadoria o(a) Servidor

queira ter ao menos uma noção se já adquiriu ou não o direito com base em alguma regra, nesta

cartilha encontrará os requisitos para as regras de aposentadoria atualmente vigentes.

O(a)O(a)O(a)O(a) Servidor(a)Servidor(a)Servidor(a)Servidor(a) quequequeque solicitarsolicitarsolicitarsolicitar oooo abonoabonoabonoabono estarestarestarestaráááá impossibilitadoimpossibilitadoimpossibilitadoimpossibilitado dededede

sesesese aposentaraposentaraposentaraposentar ouououou vinculadovinculadovinculadovinculado àààà aposentadoriaaposentadoriaaposentadoriaaposentadoria pelapelapelapela mesmamesmamesmamesma regraregraregraregra

quequequeque concedeuconcedeuconcedeuconcedeu oooo benefbenefbenefbenefíííício?cio?cio?cio?

Após a concessão do abono o(a) Requerente pode solicitar a aposentadoria a qualquer

tempo e a aplicação de determinada regra de aposentadoria para fins de concessão do abono

permanência não vincula o(a) Servidor(a) àquela regra, podendo aposentar-se por qualquer outra,

desde que cumpridas todas as exigências previstas na legislação.
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