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A Secretaria Municipal de Administração (Semad) 
comunica que segue trabalhando em mutirão para dar 
celeridade na liberação das portarias e processos da 
vida funcional das Servidoras e Servidores Municipais. 
Até maio foram liberadas mais de 600 portarias de 
concessão de licença prêmio e mais de 700 processos 
de aposentadoria, abono de permanência, averbação de 
tempo de serviço dentre outros. Processos físicos e 
digitais que estavam paralisados há mais de 10 anos. 

Dando continuidade a este processo, dia 28 de junho, 
será publicado no Diário Oficial do Município – DOM a 
segunda rodada da liberação desses processos e 
portarias datados desde 2016. De janeiro de 2021 ao 
começo de junho, já foram processadas 327 Certidões 
de Tempo de Serviço. No próximo dia 28 será publicado 
a listagem dos 155 servidores que já receberam e mais 
os 172 que já estão liberados para entrega na Semad. 
Também constará na lista o nome dos 7 servidores que 
receberam seus atestados funcionais, 54 atestados de 
pensão por óbito e mais 15 certidões negativas, 
processos esses que abrangem desde 2016 até 2021. 
Para facilitar a vida dos servidores a semad enviará 
desde o dia 28, todas as certidões de tempo de serviço 
dos servidores ativos. Os demais processos ou as CTS 
dos servidores inativos serão entregues apenas na 

MUTIRÃO DE LIBERAÇÃO DE PROCESSOS - Semad
acelera a segunda rodada de liberação de processos
funcionais dos servidores municipais.

Semad, e estarão disponíveis a partir do dia 28/06. O horário de 
atendimento é de segunda a sexta-feira, de 09h às 14h.

Esse mutirão faz parte do Programa de Valorização e Acolhimento 
do Servidor, que tem como um dos principais objetivos destravar 
processos que estavam parados há anos. Um esforço em conjunto 
para garantir os direitos dos servidores e melhorar sua qualidade de 
vida. Estamos trabalhando duro para a liberação de tais processos 
pois sabemos que por trás de cada um deles existe uma história de 
vida que merece dignidade.
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