Espaço Reservado aos Serviços
Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Lamego

Data:

FORMULÁRIO

LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO
1.TRABALHADOR
Nome
Categoria

Nº Trabalhador

Serviço/Divisão
Telefone

NIF

Telemóvel

Email
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
2.REQUERIMENTO
Solicito a V. Ex.ª que nos termos dos artigos 280.º a 283.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovado
Pela Lei 35/2014 de 20 de junho, conceda licença sem remuneração a fim de:
Acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro (n.º 1 do artigo 282.º da LTFP).
Exercer funções em organismos internacionais (n.º 1 do artigo 283.º da LTFP).
Outras licenças fundadas em circunstâncias de interesse público (n.º 3 do artigo 281.º da LTFP).
Caso tenha assinalado uma das opções anteriores, pretende efetuar os descontos para aposentação e benefícios sociais

Sim

Não

Frequentar curso de formação ( n.º 2 do artigo 280.º da LTFP).
Não incluídas em nenhuma das situações anteriores.
Pelo período de

com início no dia

Fundamentar as razões do pedido:

Pede deferimento,
Assinatura do trabalhador
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/

/

INFORMAÇÃO DO DIRIGENTE DO SERVIÇO :
A concessão da licença requerida não implica prejuízo para o normal funcionamento deste serviço.
A concessão da licença requerida implica prejuízo para o normal funcionamento deste serviço.
Observações

Remeta-se ao Chefe da Divisão Administrativa e de Coordenação.
Lamego,

/

/

(Cargo e nome legível)

INFORMAÇÃO DO DIRIGENTE DA DAC:
Atendendo à informação prestada pelo serviço onde o requerente exerce funções, afigura-se dever ser concedida a
licença requerida.
Atendendo à informação prestada pelo serviço onde o requerente exerce funções, afigura-se não dever ser
concedida a licença requerida.
Apesar da informação prestada pelo serviço onde o requerente exerce funções, afigura-se poder

ser /

não ser

concedida a licença requerida, porquanto

À consideração superior do Ex.º Sr. Presidente
Lamego,

/

/

(Cargo e nome legível)

DESPACHO :
Nos termos e em face das informações que antecedem:
Autorizo o gozo da licença sem remuneração.
Não autorizo o gozo da licença sem remuneração.
Comunique-se ao interessado e respetiva chefia
Lamego,

/

/

(Cargo e nome legível)
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