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 ACÓRDÃO AC-CON N. 00013/2016 – TCMGO – PLENO 

 

PROCESSO N. : 04117/16 

MUNICÍPIO : Luziânia 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : FABIANO PACÍFICO – Gestor do IPASLUZ 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: CONSULTA. SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. ABONO DE 
PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. ÔNUS DO 
ENTE FEDERATIVO. 

É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor 
público que estiver em gozo de auxílio doença (licença para 
tratamento de saúde), cujo ônus remuneratório deverá ser 
suportado pelo ente federativo (Tesouro Municipal) ao qual 
esteja vinculado o respectivo servidor. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

04117/16, que tratam sobre consulta formulada pelo Sr. Fabiano Pacífico, 

Superintendente do Instituto de Previdência do Município de Luziânia (IPASLUZ), 

questionando a esta Corte de Contas se o servidor em gozo de auxílio doença tem 

direito a receber o abono de permanência e, em caso positivo, de quem é a 

obrigação do pagamento do aludido abono. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 290/2016-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 
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1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3: 

 

O servidor em gozo de auxílio doença tem o direito a receber abono de 
permanência? 

2.1. Desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 40, § 19, da 

CF/88, o servidor público ocupante de cargo efetivo fará jus ao recebimento do 

abono de permanência, ainda que se encontre no gozo de licença para tratamento 

de saúde (auxílio doença), tendo em vista encontrar-se o respectivo servidor em 

atividade, ainda que temporariamente afastado de suas funções. 

2.2. No caso específico do Município de Luziânia, tendo em vista o previsto 

no art. 23, § 1.º, da Lei Municipal nº 3.598/13, deve-se observar que a situação 

acima descrita (recebimento do abono permanência de forma concomitante com o 

gozo de auxílio doença) somente poderá ocorrer pelo período máximo de vinte e 

quatro meses consecutivos, a partir de quando o servidor deverá ser readaptado ou 

aposentado por invalidez. 

 

De quem é a obrigação do pagamento do abono de permanência no caso de 
servidor em gozo de auxílio doença? 

2.3. Em observância ao disposto no art. 86, § 4.º, da Orientação Normativa 

nº 02/2009, bem como diante da ausência de incidência de contribuição 

previdenciária sobre o abono de permanência, a obrigação pelo pagamento do 

referido benefício cabe ao ente federativo ao qual esteja vinculado o servidor, ainda 

que este encontre-se no gozo de licença para tratamento de saúde (auxílio doença). 
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3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 14 dias do mês de setembro de 2016.                        

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 

Cons. Maria Teresa Garrido Santos                 Cons. Sebastião Monteiro 

 

Cons. Francisco Ramos                                    Cons. Nilo Resende 

 

Cons. Daniel Goulart     Cons. Joaquim de Castro 

   

Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 

 

Presente José Gustavo Athayde  Ministério Público de Contas 
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