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REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

Nome Completo:       

Cargo:       Siape:      CPF:       

Data de Ingresso*:         /     /        
* Ao servidor em estágio probatório, o prazo de contagem do estágio ficará suspenso durante a licença, sendo retomado a partir do término do impedimento. 

Lotação:       Unidade de Exercício:       

Telefone: (     )       E-mail:       

REQUERIMENTO 

 

Requeiro, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.112, de 11/12/190, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97, 

a concessão de LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA, decorrente de candidatura para o cargo eletivo de 

_________________________________________________, pelo período de _______________ a _____________. 

 

 Licença SEM remuneração, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.112/90. 

 Licença COM remuneração, somente pelo período de 3(três) meses, nos termos do § 2º do art. 86, da Lei 8.112/90. 

 

Declaro ainda, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e comprometo-me a atualizar junto à 

PROGEP qualquer alteração das informações aqui registradas. 

 

TERMO DE CIENCIA 

 

 Declaro ter ciência de que na concessão da licença para atividade política COM remuneração concedida sem a 

devida apresentação da CERTIDÃO de homologação do registro da candidatura junto ao TRE-MA, em virtude da 

incompatibilidade de datas entre a concessão da licença, estipulada no §2 do art. 86 da Lei 8112/90, e a 

desincompatibilização exigida pela Legislação Eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990), terei minha licença e que terei 

a obrigação de apresentar, o mais breve possível à PROGEP, para fins de comprovação e cadastro da minha licença, 

sob pena de devolução ao erário dos dias em que me ausentei do serviço público. 

 

 

 

 
______________________________, ________de _________________de ________ 

Local e data 
 

 

___________________________________                    ____________________________________ 

 Assinatura do Requerente/Procurador 
 

 

                    Assinatura da Chefia Imediata 
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DOCUMENTOS DO SERVIDOR  

 

RG e CPF do servidor. 

 

Procuração, se for o caso. 

 

DOCUMENTOS LIGADOS A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA* 

 

 Declaração de vínculo com o partido informando que o servidor participará da convenção partidária, podendo 

ser escolhido como candidato. 

 

 Cópia AUTENTICADA da ATA de deliberação da convenção partidária que escolheu o servidor como 

candidato. 

 

 Certidão de homologação do registro da candidatura junto ao TRE-MA. 

 

 Caso o servidor seja ocupante de Função Gratificada ou Cargo de Direção, deverá anexar o de pedido de dispensa 

de Função Gratificada (FG) ou exoneração de Cargo de Direção (CD), a partir do dia imediato ao início da licença. 

 

*Para a concessão imediata da licença será exigido apenas a declaração de vínculo com o partido informando que o servidor 

participará da convenção e os documentos pessoais. Os outros documentos ficarão pendentes de apresentação a posteriori. 

 


