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Ofício nº 095/2009/DREA/GAB/CIRCULAR 

                               Araguaína, 23 de abril de 2009. 

 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Assunto: Instrução Normativa Geral nº 02/2009, de 25 de março de 2009. 

 
 

Senhor(a) Diretor(a), 
 
 
1.  Encaminhamos a Vossa Senhoria a Instrução Normativa Geral nº 02/2009, de 25 de maço de 

2009, da Secretaria da Administração, republicada no Diário Oficial nº 2.875, de 17 de abril de 2009, que dispõe 

sobre os procedimentos necessários à concessão de Licenças Médicas aos servidores públicos civis da 

Administração Direta e Indireta dos Poderes do Estado do Tocantins e outras atribuições conferidas à Junta 

Médica Oficial do Estado. 

2.  A Instrução Normativa Geral nº 02/2009, de 25 de maço de 2009, é destinada a regulamentar os 

critérios, procedimentos e documentação necessária à concessão de licença médica, licença à gestante, 

remanejamento de função e outros benefícios legais conferidos aos servidores públicos civis da Administração 

Direta e Indireta dos Poderes do Estado do Tocantins. A unidade escolar divulgará para os servidores, para que 

tenham atenção especial aos prazos, exames e documentação necessária a cada tipo de procedimento e não 

venham sofrer prejuízos por descumprimento das normas estabelecidas neste documento. 

3.  É necessário o cumprimento do prazo de cinco dias úteis, a contar do afastamento das 

atividades funcionais para apresentação da documentação necessária à concessão de Licença Médica, pela 

vedação de recebimento de documentos após este prazo e pelo prazo de um dia útil antes do término da Licença 

Médica, para apresentar novo requerimento nos casos em que houver necessidade de prorrogação da Licença Art. 

6º e 7º da ING nº 02/2009. 

 

Atenciosamente, 

 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Diretora Regional de Ensino 


