Tema 25: Abono de permanência
46 – ABONO DE PERMANÊNCIA.
I - O servidor público civil que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, geral ou
especial, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 338/2019, que optar por permanecer em
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária,
a partir da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária e até completar a idade
para aposentadoria compulsória;
Verbete alterado em apreciação do processo de nº 010.000.00049/2020-7, Parecer nº 1122/2020,
convertido em Normativo. Ata da 181ª R.E. de 04.06.2020
II – Compreendem as funções do magistério, para ﬁns da aposentadoria especial e concessão do
abono de permanência, além do exercício da docência nas salas de aula, leitura, vídeo e informática,
as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico desde que exercidas em
unidades de ensino básico e por professor de carreira.
Verbete alterado em apreciação do processo de nº 010.000.00049/2020-7, Parecer nº 1122/2020,
convertido em Normativo. Ata da 181ª R.E. de 04.06.2020
III – Os servidores amparados pela Lei Complementar nº 144/2014 fazem jus ao Abono de Permanência
quando integralizam os dois requisitos temporais ﬁxados na Lei: o tempo de exercício total e o
tempo de exercício em atividadesde natureza estritamente policial. A comprovação de cumprimento
de ambos os requisitos deve estar certiﬁcada em Planilha especíﬁca elaborada no órgão de origem
do requerente, que deverá acostar a referida Planilha à Certidão de Tempo de Serviço emitida para
instruir o processo administrativo de concessão do direito e seus efeitos ﬁnanceiros obedecerão ao
disposto no item I.
IV - No caso especíﬁco dos servidores enquadrados no cargo de agente auxiliar de polícia judiciária,
na forma do art.72, da Lei n° 4133/99, para ﬁns de aplicação da Lei Complementar n° 144/2014,
somente poderá ser computado o período laborado a partir da data do enquadramento.
Verbete alterado na 145ª R.O. de 06.04.2016, em apreciação do processo nº 015.000.01114/2016-1 e
na 150ª R.O. de 14.09.2016, em apreciação do processo nº 010.000.00844/2016-8 para inclusão do
inciso IV, PN nº 046/201)
V – Deve ser deferido o direito ao abono de permanência em prol domilitar que preencher o tempo
de 30 anos de serviço, consignado noart. 88, caput, da lei nº 2.066/1976, até 31 de dezembro de 2019,
e optar por permanecer em atividade, a partir da implementação do referido requisito temporal,
consoante direito adquirido garantido pela Lei Federal nº 13.954/2019. O marco inicial para pagamento
do abono é a data da publicação da Lei Complementar nº 311/2018 – 06 de julho de 2018 –, não sendo
devido qualquer pagamento retroativo.
(Inciso V do verbete alterado em apreciação dos autos n. 1060/2020-CONS.JURIDICA-PM, em
10.03.2021 – 197ª RO)
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INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO:
Documentos Necessários:
a) Cópia do RG do servidor
b) Último contracheque do servidor (a)
c) Certidão de tempo de serviço
d) Demonstrativo de apuração de tempo de contribuição
e) Declaração referente às funções FCM/ Diretor e coordenador de ensino (SEDUC)
f) Declaração de exercício regular de atividades (SEDUC)
g) Portaria de aposentadoria

INSTRUÇÃO PARA OS MILITARES E BOMBEIROS:
Documentos Necessários:
a) Certidão de Tempo de Serviço
b) Último Contracheque do Militar
c) Cópia da Certidão de Tempo de Contribuição do RGPS, do RPPS/SE ou de outro RPPS (se possuir
averbação de tempo de serviço)
d) Cópia do Parecer da Averbação de Tempo de Contribuição emitido pela PGE/SE (se possuir averbação
de tempo de serviço)
e) Cópia do BGO com a publicação da Averbação de Tempo de Contribuição (se possuir averbação
de tempo de serviço)
f) Cópia dos BGO's que deferem contagem em dobro de férias e de licença especial não gozada (se
for o caso)

INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES CIVIS:
Documentos Necessários:
a) Cópia do RG do servidor
b) Último contracheque do servidor (a)
c) Certidão de tempo de serviço
d) Demonstrativo de apuração de tempo de contribuição
e) Portaria de aposentadoria

