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A Secretaria Municipal de Administração (Semad) lança a 
Terceira Rodada da Liberação de processos com 693 
processos, totalizando cerca de 2300 até o momento, e 
comunica que, como informado, segue trabalhando em 
mutirão para dar celeridade na liberação de processos 
sobre a vida funcional das Servidoras e Servidores 
Municipais. 

Na Primeira Rodada, no mês de abril,  foram liberadas 
mais de 600 portarias de concessão de licenças prêmio 
e mais de 700 processos - tanto individualmente, quanto 
publicados em caderno no DOM - de aposentadoria, 
abonos de permanência, averbações de tempo de 
serviço dentre outros. Na Segunda Rodada, em junho, 
foram 403 processos, divididos entre: certidões de 
tempo de serviço, atestados funcionais, atestados de 
pensão por óbito e certidões negativas. 

Nesta Terceira Rodada do mutirão, que acontece em 
setembro, temos um número de 693 processos 
liberados. Este número é formado por processos de 
licença prêmio, licença sem vencimento, processos de 
abono de permanência, averbação de tempo de serviço, 
estágios probatórios e aposentadorias enviadas.

MUTIRÃO DE LIBERAÇÃO DE PROCESSOS.
SEMAD lança a terceira rodada da ação

O Mutirão de Liberação de Processos faz parte do Programa de 
Valorização das Servidoras e Servidores Municipais, que tem 
como objetivo acolher todas e todos os Servidores e humanizar os 
serviços públicos. O governo da nossa gente assume o 
compromisso de continuar conferindo celeridade às respostas dos 
Servidores, que aguardavam até 10 anos para obter retorno de 
seus processos. Continuamos trabalhando para avançar ainda 
mais.
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