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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 
PORTARIA SEMAD-GRH Nº 061 DE 21 DE MARÇO DE 2022

 
DISPÕE SOBRE O LOCAL E A LIBERAÇÃO
DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA
EXERCEREM O DIREITO AO VOTO PARA
A ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DO
DIVIPREV/2022.

 
O Secretário Municipal de Administração, Orçamento,
Informação, Ciência e Tecnologia, Thiago Nunes Lemos, no
uso de suas atribuições legais;
Considerando o Ofício nº. 005/2022, da Comissão Eleitoral do
SINTRAM.
 
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a instalação de urna de votação no dia
11/04/2022, referente à escolha/eleição dos Conselheiros do
DIVIPREV, no Centro Administrativo, SEMAS, SEMED e
SEMSUR.
Art. 2º Ficam os servidores efetivos liberados por até 01h no
dia 11/04/2022, no horário compreendido entre 08h às 18h,
para exercerem o direito ao voto para a eleição dos
Conselheiros do DIVIPREV/2022.
§ 1º - Fica vedada a liberação dos servidores lotados nas
unidades em que houver urna instalada para votação.
§ 2º - Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação e demais secretarias, que
cumprem carga horária inferior a 08 (oito) horas diárias,
deverão utilizar o contraturno a fim de manter o bom
funcionamento do local de trabalho, sendo vedada a liberação
no horário de trabalho.
Art. 3º A Comissão Eleitoral deverá emitir uma declaração
assinada pelo mesário coletor, contendo nome, documento
oficial, local e o horário para os servidores que comparecerem
para a votação.
Parágrafo único - É obrigatória a apresentação de
comprovante de votação à chefia imediata, pelos servidores
que necessitarem se ausentar do local de trabalho no período de
até 01 hora.
Art.4º Os responsáveis de cada unidade deverão organizar a
liberação dos servidores de forma que não prejudique o
atendimento aos contribuintes.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
Divinópolis, 21 de março de 2022.
 
THIAGO NUNES LEMOS
Secretário Municipal de Administração, Orçamento,
Informação, Ciência e Tecnologia 
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