
 
 

 
 
 
 

Poder Executivo Municipal 
Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº. - Caixa Postal nº. 410 - 77.410-970 – Gurupi-TO 

(63)3301-4310 – (63)3301-4311 

PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DO CÔNJUGE 

Nome completo: 

CPF:                                                                 RG: 

Cargo:                                                              Matrícula:  

Lotação: 

Endereço residencial: 

E-mail:                                                               Telefone: 
Art. 63 - Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, exceto 
se houver prorrogação. 

Parágrafo Único - O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de findo o prazo de 
licença; se indeferido contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do 
término e a do conhecimento oficial do despacho. 

Art. 64 - O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, salvo nos casos dos itens IV, V e I do art. 62. 

Art. 76 - A funcionária ou funcionário efetivo, cujo cônjuge for funcionário federal ou estadu-
al, civil ou militar, e tiver sido mandado servir, ex-offício, em outro ponto do território nacio-
nal, ou no estrangeiro, terá direito a licença não remunerada. 

§ 1º - A licença será concedida mediante requerimento, devidamente instruído. 

§ 2 - Aplica-se o disposto neste artigo quando qualquer cônjuge for exercer mandato eletivo 
fora do município. 

Art. 77 - Ao funcionário em comissão, nesta qualidade, não se concederá a licença de que tra-
ta o artigo anterior. 

Venho por meio deste, de acordo com os artigos 63, 64, 76 e 77 da Lei Municipal 827/89, requerer 

a concessão de PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DO CÔNJUGE, sem 

remuneração, concedida através do DECRETO Nº ______________________a partir de _____/____/_______, 

pelo período de ___________________.  

Estou ciente de que a não poderei recusar retornar ao exercício do cargo, caso seja solicitado pela 

Administração em virtude de necessidade do serviço, pois a licença tem natureza precária e pode ser interrom-

pida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 

Estou ciente, ainda, que novo pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes do término 

da licença vigente, se indeferido contar-se-á como de licença o período compreendido entre a data do término e 

a do conhecimento oficial do despacho. 

Observações: 

 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Gurupi, ______ de _______________ de __________. 

 

_________________________________________________ 

Requerente 

Anexar: Cópia do decreto que concedeu a licença, do comprovante de endereço e dos documentos pessoais do reque-

rente e do cônjuge; 

Cópia da Certidão de Casamento; 

Cópias do último contracheque e comprovante de transferência do cônjuge ou companheiro. 


