
   
 
 
 
 

 
Município de Vila Nova de Poiares 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
(Área de Recursos Humanos) 

 
 

 
 
 

Pedido de Licença sem Remuneração 
 
 
 
 

Exmo. Senhor 
 Presidente da Câmara Municipal de 
 Vila Nova de Poiares 
 
 

NOME_____________________________________________________________________________________________________________________ 

N.º MECANOGRÁFICO___________________________CATEGORIA________________________________________________________ 

DIVISÃO/ÁREA_____________________________________________A EXERCER FUNÇÕES DE______________________________ 

 

Vem nos termos do disposto do artigo 280.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), solicitar a 

V.ª Ex.ª a concessão de uma licença sem remuneração, pelo período de _________________________, com inicio no 

dia _____/ _____ / ______ .    

 

                                                                                     Pede Deferimento, 

Vila Nova de Poiares, _____ de _____ de 20____ 

                                                                                        O Trabalhador 

________________________________________________________ 

 

 

 

Registo de entrada N.º Despacho 
 
 

Data _______/_______/20________ 

 

O Trabalhador 

___________________________________ 

□Deferido 

□Indeferido 
 
Data_______/_______/20_______ 
 

O Presidente da Câmara 
___________________________________ 
 

        Mod. DAG-RH 01.09 - 2016 
 



Reservado aos Serviços Parecer 
 

Licenças não tipificadas:      

● Inicio _____ /_____ /______ Términus _____ /______ /______, 
_______________dias; 

● Inicio _____ /_____ /______ Términus _____ /______ /______, 
_______________dias; 

● Inicio _____ /_____ /______ Términus _____ /______ /______, 
_______________dias; 

Outras Licenças: 

●  __________________________________________________; 

 ● __________________________________________________. 

Vila Nova de Poiares, _________ / _________ / 20__________ 

Área de Recursos Humanos ______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Vila Nova de Poiares, ________ / ________ / 20 _______. 

O Responsável 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Nas licenças de duração inferior a um ano, há lugar à ocupação do posto de trabalho quando a licença terminar. 
Nas restantes licenças o trabalhador que pretenda regressar ao serviço e cujo posto de trabalho se encontre ocupado, deve 
aguardar a previsão, no mapa de pessoal, de um posto de trabalho não ocupado. 
Os restantes efeitos da concessão da licença são os previstos no art.º 281.º da LTFP 
A Entidade pode recusar a concessão da licença, nos termos do n.º 3 do art.º 280.º da citada lei. 

        Mod. DAG-RH 01.09 - 2016 
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