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Requerimento de Licença por Motivo 

de Afastamento do Cônjuge 

 

DADOS CADASTRAIS DO SERVIDOR 

Nome  

CPF  RG  Órgão Exp.  

Endereço  

Bairro  Cidade:  

UF  CEP:  

Telefone 
Residencial Comercial 

 
Celular WhatsApp 

E-mail  

Vínculo         Efetivo Cargo: ______________________________________________________________ 

Órgão de Lotação  

Unid. de Exercício  

OBJETO DO REQUERIMENTO 

Eu, abaixo assinado, venho requerer licença por motivo de afastamento do cônjuge, prevista no Art. nº 
158 da Lei nº 20.756/20, conforme documentos comprobatórios em anexo, a partir de ______/______/______ 
 
Observações:_____________________________________________________________________________ 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

1- RG, CPF e comprovante de endereço atualizado (últimos 90 dias) do servidor; 
2- RG e CPF do cônjuge; 
3- Certidão de Casamento; 
4- Declaração do órgão público em que o cônjuge exerce suas funções que comprove que este último será 

mandado para servir em outro ponto do território estadual ou mesmo fora dele. 

OBERVAÇÕES IMPORTANTES 

1- Conforme prevê o Art. 135 da lei nº 20.756/20, o servidor deverá aguardar em exercício a concessão 
da Licença. 

2- A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído, que deverá ser renovado 
anualmente. 

3- Finda a licença, o servidor deverá reassumir suas atividades imediatamente, conforme prevê o Art. 86, 
inciso II, da Lei nº 20.756/20, sob pena de incorrência de falta injustificada. 
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DECLARAÇÃO 

Ao assinar este requerimento, declaro estar ciente e de acordo com o uso do aplicativo de mensagens para 
informações sobre o processo. 

 

 

Goiânia, ______ de _________________ de _______. 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(Assinatura do requerente, de acordo com o documento de identidade apresentado) 


