
 ESTADO DO TOCANTINS 
Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Tocantins – TO 
ADM 2021/2024 

 REQUERIMENTO DE 
LICENÇAS DIVERSAS 

DADOS FUNCIONAIS 
NOME DO (A) INTERESSADO (A):     
     
CARGO:   
      

FUNÇÃO: 
      

ÓRGÃO LOTAÇÃO:    
      

MATRÍCULA:  
     

SETOR LOTAÇÃO:  
      

ADMISSÃO:  
      

     Pelo presente, venho requerer licença conforme regulamenta a leí; 
 
Data: _____ /_____/ ________                                                                               _______________________________________________ 
                                                                                                                                                            Assinatura do Requerente 

 

  

  

  

  

  

  

  

PERÍODO DETERMINADO PARA GOZAR LICENÇA  
01 De acordo com art.105  RJSPM Indicar o período:  de_________/_________/________ à _________/___________/____________ 
02 De acordo com documentação judicial, Indicar o período:  de_________/___________/__________ à _______/_________/_______ 
03 De acordo com art.108  RJSPM Indicar o período:  de _________/_________/________ à _________/___________/____________ 
04 De acordo com art.102 , 103,  RJSPM Indicar o período:  de _________/_________/________ à _________/_________/_________ 
05 De acordo com art.104  RJSPM Indicar o período:  de_________/_________/________ à _________/___________/____________ 
06 De acordo com art.96  RJSPM Indicar o período:  de_________/_________/________ à _________/___________/_____________ 
07 De acordo com art.113  RJSPM Indicar o período:  de_________/_________/__________à _________/__________/___________ 
08 De acordo com art.100  RJSPM Indicar o período:  de_________/_________/________ à _________/___________/____________ 
09 De acordo com art.101  RJSPM Indicar o período:  de_________/_________/________ à _________/___________/____________ 
10 De acordo com documentação comprovada e art.100  RJSPM Indicar o período:  de______/_____/______à ____/______/________ 
11 De acordo com avaliação do órgão  competente Indicar o período:  de_______/_______/_______ à ______/________/__________ 
12 De acordo com atestado ou laudo médico Indicar o período:  de______/_______/_______ à _______/_________/_____________ 
13 De acordo com a necessidade comprovada e avaliação do órgão competente indicar o período:  de______/________/___________ 

à ___________/_____________/______________ 
MANIFESTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Com base nas atribuições legais coferidas pelo Regime Júridico dos Servidores Público Municipais – RJSPM -, concluimos ser favoravel    
(   ) não favorável (   ) ao deferimento da licença ora requerida, uma vez que o processo já foram analisado no Deptº. de recursos 
humanos, conforme determina a leí. 

COM BASE NA INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
(      ) DEFIRO, o pedido do (a) requerente, concedendo-lhe: ______ (_________________________) dias de licença, a partir de _____/_____/_____. 
 
(      ) INDEFIRO, o pedido do (a) requerente, por  falta de Amparo Legal. 
 
DATA  _____/____/_________                                                                                            ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                   ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
                                                                                                                                                 Prefeito Municipal 
 
 

 


