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AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

Requerimento
I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Lotação: 

Cargo: Matrícula SIAPE: 

Regime de trabalho:  Telefone:  

II – REQUERIMENTO 
Requeiro, com fundamento no art.  94 da Lei n. 8.112/1990 e alterações posteriores, a  concessão do
Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo. 

 Estou ciente de que devo observar os deveres, impedimentos e vedações previstos no regime jurídico
único e a legislação aplicável ao conflito de interesses.

 Estou ciente de que não é permitido o exercício de outro cargo público na Administração Pública, por
manter  a  titularidade de ambos,  exceto se acumuláveis  nos termos da Constituição Federal  de 1988
(Súmula n. 246/TCU).

 Estou  ciente  de  que  a  perda  do  mandato  suspende  automaticamente  o  afastamento,  devendo,
imediatamente, reassumir as atribuições do cargo efetivo no seu órgão de origem.

III – INFORMAÇÕES SOBRE O CARGO ELETIVO:

Cargo eletivo: 

Partido político: 

Localidade: 

IV – OPÇÃO QUANTO À REMUNERAÇÃO
Mandato  Federal,
Estadual ou Distrital

Ficará afastado do cargo efetivo, sem remuneração deste cargo. 

Mandato Municipal

 Prefeito  Opto pela remuneração do cargo efetivo

 Opto pela remuneração do cargo eletivo Vice-Prefeito

 Vereador

1.   Opto,  por haver compatibilidade de horários,
por  acumular  a  remuneração  do  cargo  eletivo  com o
cargo efetivo

2.   Opto,  por  não  haver  compatibilidade  de
horários, pela remuneração do:

2.1.  cargo efetivo     /     2.2.   cargo eletivo

V – LOCAL E DATA 

                             , 
Local, data

____________________________________________________
Assinatura do servidor
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