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Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 
 Art. 84 da Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 
1997.  
 
Licença por prazo indeterminado, que poderá ser concedida ao servidor para acompanhar 
cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o 
exterior ou para exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
 
Informações Gerais: 
 

1. Para licença sem remuneração e por prazo indeterminado: poderá ser 

concedida ao servidor quando não for possível o exercício provisório e o cônjuge ou 
companheiro for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para 
exercício de mandato eletivo. 
 
Documentos necessários para formalização de processo: 
- Comprovante de deslocamento do cônjuge ou companheiro; 
- Comprovante de vínculo matrimonial (cópia de Certidão de casamento ou Declaração de 
união estável firmada em Cartório). 
- Cópia certidão nascimento filhos. 
- Durante o período de afastamento, o servidor licenciado sem remuneração poderá manter 
seu vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante recolhimento 
mensal da respectiva contribuição, nos termos da Orientação Normativa nº 03-
SRH/MP/2002 e do art. 183 da lei 8.112/90, com alterações da Medida Provisória N. 689, de 
31 de agosto de 2015 - Informações junto a Coordenadoria do Sistema de Pagamentos da 
PROGEP.  
 

 2. Para licença com remuneração e lotação provisória: no deslocamento do 

cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, poderá haver exercício 
provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, 
desde que para exercício de atividade compatível com seu cargo. 
 
Documentos necessários para formalização do processo LAC com exercício 
provisório e alterações (ON n. 05/12-SEGEP/MPOG) 
1 - Documentação comprobatória do deslocamento do cônjuge ou companheiro. 
2 - Comprovante de aceitação da lotação provisória do servidor pelo órgão receptor. 
3 - Declaração atestando o exercício de atividades compatíveis com o cargo efetivo do 
servidor.  
4 - Comprovante de vínculo matrimonial (cópia de Certidão de casamento ou declaração de 
união estável firmada em Cartório), cópia atualizada nas alterações de exercício provisório.  
5 - Documento que comprove que o cônjuge ou companheiro que foi deslocado é servidor 
público ou militar (Poderes da União, Estados, DF, Municípios). 
6 - Anuência dos órgãos e entidades envolvidas. 
 
Previsão Legal: 
1. Artigos 84 da Lei nº 8.112/90 com redação dada pela Lei nº 9.527/97. 
2. Orientação Normativa nº 05/12-SEGEP/MPOG 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm

