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ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2018

Dispõe sobre o afastamento de servidor para votar no dia 7 outubro de
2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em exercício, no uso de suas atribuições, e

considerando que há servidores públicos estaduais que exercem suas funções em unidades administrativas
situadas fora do respectivo domicílio eleitoral; e

considerando as dificuldades de locomoção que esses servidores poderão enfrentar para cumprir o direito do
voto,

DETERMINA:

Art. 1º Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos, o dia 8 de outubro de 2018, na hipótese
de necessitar o servidor deslocar-se a fim de exercer o direito do voto, para a localidade diversa daquela em que estiver no
exercício de suas funções.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo aos servidores cujo domicílio eleitoral e
exercício das funções, estejam localizados em Municípios integrantes da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Art. 2º Os servidores mencionados no art. 1º deste Decreto deverão apresentar ao setor de pessoal do órgão
onde exercem suas funções, documento comprobatório do efetivo direito do voto, até o dia 20 de novembro de 2018.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 4 de outubro de 2018.

JOSÉ PAULO CAIROLI,
Governador do Estado, em exercício.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

SECRETARIA DA CASA CIVIL
CLEBER BENVEGNÚ

Praça Marechal Deodoro, s/nº - Palácio Piratini
Porto Alegre / RS / 90010-282

Subchefia Administrativa
ANTONIO DA SILVA ALVES

Rua Duque de Caxias, 1005
Porto Alegre / RS / 90010-282
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BOLETIM 167/2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
processo nº 18/0811-0000717-6, EXONERA, a pedido, a contar de 01/10/2018, GUSTAVO SCHRAMM ROTH, Id. Func.
4376200/2, do cargo em comissão de Assistente Técnico, padrão CCE-6, RL 01 0801 3 006 0467, da Secretaria de
Comunicação e CESSA a gratificação mensal equivalente ao valor do CCE-12, atribuída nos termos do artigo 5º da Lei nº
6.417/72.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
processo 18/0811-0000376-6, AUTORIZA a Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão - TVE, vinculada a Secretaria de
Comunicação, a RETIFICAR o ato registrado no Boletim nº 095/2018-SCCSA, publicado no D.O.E. de 11/06/2018 – página 8,
que trata da demissão de servidores da referida Fundação, dos seus respectivos empregos em comissão, para declarar que a
data correta da demissão é a contar de 30/05/2018 e não como constou, permanecendo inalteradas as demais informações
do referido ato.
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