
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Perguntas e Respostas 
Direitos e Benefícios dos Servidores 

 

 

 

Afastamento para fins de desincompatibilização (Lei Complementar 64/1990) – Licença para 
Atividade Política (Lei 10.460/88 Art.239) 

Em que situações 
o servidor precisa 
se afastar para 

desincompatibilizar 
do cargo? 

 

• Conforme resoluções do TSE e Parecer PA nº 002093/2016 e 
Parecer nº 002160/2016- PROT, aprovados pelo Despacho “AG” nº 
002603/2016, da Procuradoria – Geral do Estado, o 
servidor/empregado público deverá se afastar até 03 (três) meses 
antes do pleito para se desincompatibilizar do cargo nas situações 
em que o afastamento do exercício do cargo é condição para garantir 
sua elegibilidade. Desta forma, quando as eleições ocorrerem no 
mesmo município em que exerce suas funções laborativas o servidor 
deverá se afastar no referido prazo e terá garantida remuneração.  
 

E a Licença para 
Atividade Política? 

• O servidor efetivo ou empregado público enquadrado pela Lei nº 
15.664/2016, que pretende participar de pleito eleitoral e não se 
atende o requisito legal que o obrigue a se afastar para não se tornar 
inelegível, poderá requerer licença SEM REMUNERAÇÃO durante o 
período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, 
como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral e licença REMUNERADA 
durante o período que compreende o registro da candidatura até o 
10º (décimo) dia seguinte ao da eleição.  
 

Quando posso 
requerer a Licença 
para Atividade 

Política?  

•  O servidor poderá requerer a Licença NÃO REMUNERADA a partir 
de sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo 
eletivo, a qual poderá usufruir até a véspera do registro da sua 
candidatura perante à Justiça Eleitoral; 

• O servidor poderá requerer a Licença REMUNERADA assim que 
obtiver o registro da candidatura perante à Justiça Eleitoral, a qual 
poderá ser usufruída até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição. 
Esta licença será considerada como efetivo exercício. 
 

 

Como requerer? 

• Protocolar o requerimento devidamente preenchido no órgão de 
lotação; 

• Juntar todos os documentos necessários; 



Quais são os 
documentos 
necessários? 

• Para Licença NÃO REMUNERADA: 
 
- Requerimento Próprio, devidamente preenchido e assinado; 
- Cópia dos documentos pessoais, a saber, RG e CPF e comprovante 
de endereço (últimos 90 dias); 
- Ata da Convenção que comprove a escolha da candidatura pelo 
partido. 
 

• Para Licença REMUNERADA:  
- Requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado; 
- Cópia dos documentos pessoais, a saber, RG e CPF e comprovante 
de endereço (últimos 90 dias); 
- Pedido de registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral; 
- Caso já exista processo referente à Licença NÃO REMUNERADA, 
sendo referente ao mesmo pleito, não é necessário autuar novo 
processo. Basta protocolar o requerimento e o documento necessário 
na equipe de Direitos e Benefícios da GGP/SEAD. 

 
• Para afastamento para DESINCOMPATIBILIZAÇÃO: 

- Requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado; 
- Cópia dos documentos pessoais, a saber, RG e CPF; 
- Cópia de documento que comprove domicílio eleitoral do servidor 
na circunscrição em que pretende disputar pelo prazo de um ano 
antes do pleito (cópia do mês de início e fim deste período); 
- Cópia de documento de filiação deferida pelo partido de no mínimo 
6 (seis) meses antes da data da Eleição. 

  
 

E se o servidor 
não tiver sua 
candidatura 
aprovada em 

convenção ou for 
impugnada e/ou 

indeferida? 

• Caso o servidor não seja escolhido pelo partido como candidato ou 
ocorrer a impugnação ou indeferimento do registro da candidatura, o 
servidor deverá retornar às atividades funcionais no primeiro dia útil 
após a decisão proferia, portanto documentos que comprovem que 
figurou como pré-candidato e cópia do processo de Impugnação, 
notadamente a decisão que indeferiu ou anulou sua candidatura e 
certidão do trânsito em julgado, para regularizar sua frequência 
durante o período de afastamento.  

Quem pode 
requerer esta 

licença? 

• Os servidores efetivos e os empregados públicos enquadrados pela 
Lei 15.664/2016; 

• Caso tenham também um cargo comissionado, deverão pedir 
exoneração para se licenciar; 

• Para os empregados públicos NÃO enquadrados pela Lei 
15.644/2016 se aplica o que estabelece a Lei Federal Complementar 
Nº 64, de 18 de maio de 1990, a qual prevê que são inelegíveis os 
“servidores públicos estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da 
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações 

mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 03 (três) meses 

anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus 

vencimentos integrais;” 

• Os servidores comissionados deverão pedir exoneração de seu 
cargo.  

 


