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SOBRE LICENÇA- PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

 

Estou próximo a completar mais um quinquênio de LICENÇA-PRÊMIO POR AS-

SIDUIDADE, preciso solicitar a publicação? 

 

A aquisição da Licença-Prêmio por Assiduidade - LPA continua sendo publi-

cada no Diário Oficial do DF - DODF sem a necessidade de que o servidor solicite tal publica-

ção. A referida publicação encontra-se em atraso.  

A  LPA é um Benefício que se dá ao servidor que completar o requisito de 05 

anos de efetivo exercício e não depende de publicação no DODF para que possa ser utilizada, 

sendo sua veiculação no DODF um ato de publicidade. 

A publicação é efetuada pela Gerência de Evolução Funcional - GEVOF, que 

consulta, mensalmente, as matrículas que completam quinquênio e verificam a existência de 

faltas ou licenças que possam interferir na aquisição de mais um período. 

 

 

Completei mais um quinquênio e minha LPA não foi publicada. O que devo fazer? 

 

APENAS AGUARDAR.  

A GEVOF está trabalhando na regularização da publicação dos períodos de 

LPA adquiridos. 

Se você completou quinquênio, não teve faltas ou licença não remuneradas, 

seu período está garantido mesmo sem publicação no DODF e você pode solicitar o usufruto 

ou considerá-lo para receber em pecúnia após sua aposentadoria. 

 

 

Como solicitar o usufruto da LPA? 

 

Iniciar processo do tipo “Pessoal: Licença-Prêmio por Assiduidade”. 

Feito isso, deverá ser inserido o documento Licença-Prêmio (formulário), por 

meio do comando “incluir documento”. 
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A solicitação deve ser efetuado com antecedência máxima do início do gozo 

de 60 (sessenta) dias e deverá estar acompanhada por despacho da chefia imediata, informando 

quanto à necessidade ou não de substituição.  

No caso de servidores lotados nas unidades escolares, o processo deverá ser 

encaminhado à Unidade Regional de Gestão de Pessoas – UNIGEP da respectiva Coordenação 

Regional de Ensino, também para informar quanto à necessidade de substituição. 

 

 

O usufruto de LPA pode ser cancelado? 

SIM. Desde que o período não tenha iniciado. 

Considera-se um período de LPA, cada 30 dias consecutivos, a partir da data 

marcada para o usufruto. 

Se você está usufruindo 90 dias de LPA e, deseja cancelar apenas os períodos 

ainda não iniciados, poderá solicitar o cancelamento. 

EXEMPLO:  

Iniciei o usufruto de LPA no dia 10/03/2020 e irá acabar em 

08/06/2020. 

Se hoje é dia 31/03/2020,  o primeiro período foi iniciado e, portanto, 

não poderá ser cancelado.  

No entanto, o segundo e o terceiro período (maio e junho) poderão. 

 

 

Como solicitar o cancelamento do usufruto da LPA? 

 

No processo SEI em que foi concedido o usufruto, o servidor irá acrescentar 

um requerimento geral solicitando o cancelamento dos períodos não iniciados. 


