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Apresentação

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), por meio da Gerência de
Treinamento e Desenvolvimento (GTD) da Diretoria de Desenvolvimento Humano (DDH),
apresenta a “Cartilha do Servidor e da Servidora do Município de Londrina”, com o
objetivo de disponibilizar ao/a servidor/a municipal um instrumento para consulta rápida e
de fácil acesso aos direitos e deveres para o correto exercício do cargo ao qual foi
nomeado/a.
A “Cartilha do Servidor e da Servidora do Município de Londrina” traz um breve
histórico do Município de Londrina, os principais objetivos da administração municipal e as
funções dos órgãos da Administração Direta e Indireta e um compilado da legislação que
rege a área de Recursos Humanos no que se refere à normatização que envolve a trajetória
funcional do/a servidor/a, desde seu ingresso até sua aposentadoria, destacando aspectos
remuneratórios, benefícios e possibilidades de carreira e seu conteúdo estará em
permanente atualização, inclusive com alterações sugeridas pelos/as servidores/as,
visando o seu aperfeiçoamento.
Aqui o/a servidor/a encontrará todas as informações que permeiam sua vida
funcional e que são referenciadas nos instrumentos legais, em especial, a Lei nº 4.928, de
17.01.1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina), a Lei nº
9.337, de 24.01.2004, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de
Londrina (PCCS) e a Lei nº 11.531, de 9 de abril de 2012, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários do Magistério Público Municipal do Poder Executivo do
Município de Londrina (PCCS do Magistério).
Que esse possa ser um instrumento para sanar dúvidas, disseminar regras e,
principalmente, aproximar a Secretaria Municipal de Recursos Humanos do/a servidor/a
municipal, na concretização de uma gestão eficiente, voltada aos anseios dos/as
servidores/as e da sociedade.

A Cartilha está disponível no site da Prefeitura de Londrina, no Portal do Servidor e na Interação, a nova
intranet dos(as) servidores(as) municipais.
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Breve Histórico do Município de Londrina

Imagens: Antiga(Hans Kopp-1932) / Atual (Portal de Londrina-vista aérea)

.. . Na que la épo ca tod os se c onh ec ia m ( .. .)
Ho je , a c id ade c res ceu t anto que é imp oss íve l c onhe ce r a todo s.
M as, é b om que os lon d ri nens es s ai bam co mo f ora m d i fí ce is
mas a o me smo temp o a gra dáv ei s os pr i me ir os tempo s
em qu e isto aqu i er a a boc a do se rtão .
(V lad im i r R eve nsk i a pu d C OM P A N HI A .. . , 1 9 75 , p.8 3)

O Norte do Paraná, região de terra roxa muito fértil, era, no início do século XX, uma extensa
floresta. A colonização espontânea foi marcada pelo arrojo de homens saídos de Minas Gerais ou de
São Paulo, que foram chegando à área de Cambará, entre 1904 e 1908. Rapidamente, a faixa entre
Cambará e o Rio Tibagi - linha que representaria o futuro percurso da ferrovia São Paulo -Paraná – foi
tomada por grandes propriedades depois subdivididas em lotes urbanos ou rurais.
Enquanto isso, vastas áreas de terra roxa de domínio estadual, localizadas a Oeste do Rio Tibagi,
permaneciam praticamente inexploradas, sofrendo os efeitos de um lento e ineficaz plano de
colonização do governo. Em 1920, percebia-se uma séria frustração nas expectativas de ocupação da
área, em virtude da morosidade do Estado. O quadro foi agravado com a deflagração da Primeira
Guerra Mundial, que interrompeu o fluxo de imigrantes e também provocou desconfiança nos que já
se encontravam na região.
A partir de 1922, o governo estadual começou a conceder terras a empresas privadas de
colonização, e direcionou o uso dos recursos públicos à construção de escolas e estradas e, em 1924,
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iniciou-se a história da Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da firma inglesa Paraná
Plantations Ltd., que deu grande impulso ao processo desenvolvimentista na região norte.
Naquele ano, atendendo a um convite do governo brasileiro, chegou a Missão Montagu, chefiada
por Lord Lovat, técnico em agricultura e reflorestamento, que ficou impressionado com a ex uberância
do solo norte paranaense e adquiriu duas glebas para instalar fazendas e máquinas de
beneficiamento de algodão, com o apoio da “Brazil Plantations Syndicate”, de Londres.
O empreendimento fracassou, devido aos preços baixos e à falta de sementes sadias no mercado, e
os planos mudaram. Foi criada, assim, em Londres, a Paraná Plantations e sua subsidiária brasileira, a
Companhia (Cia) de Terras Norte do Paraná, que transformaria as propriedades em projetos
imobiliários.
Já de início, a Companhia concedeu todos os títulos de propriedade da terra, medida inusitada para
as condições da região e mesmo do Brasil. Por isso, os conflitos entre colonos antigos e os recém chegados praticamente não existiram na zona colonizada pelos ingleses. Porém, a grand e novidade
introduzida pela companhia e que lhe valeria o “slogan” de “a mais notável obra da colonização que o
Brasil já viu” foi a repartição dos terrenos em lotes relativamente pequenos
Os ingleses promoveram desta forma uma verdadeira reforma agrária, sem intervenção do Estado,
no Norte do Paraná, oferecendo aos trabalhadores sem posses a oportunidade de adquirirem os
pequenos lotes, já que as modalidades de pagamento eram adequadas às condições de cada
comprador.
A companhia explicitaria a sua política: “Favorecer e dar apoio aos pequenos fazendeiros, sem por
isso deixar de levar em consideração aqueles que dispunham de maiores recursos”. Este sistema
estimulou muito a concentração da produção – principalmente cafeeira, a explosão demográfica, a
expansão de núcleos urbanos e o aparecimento de classes médias rurais.
O projeto de colonização, além disto, trouxe outras inovações, como a propaganda em larga
escala, transporte gratuito para os colonos, posse das terras em quatro anos, alguma assist ência
técnica e financeira, levantamento de toda a área e até o mapeamento do solo em algumas zonas.
Londrina surgiu então, como primeiro posto avançado deste projeto inglês. Na tarde do dia 21 de
agosto de 1929, chegou a primeira expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná ao local
denominado Patrimônio Três Bocas, no qual o engenheiro Alexandre Razgulaeff fincou o primeiro
marco nas terras onde surgiria Londrina.
O nome da cidade foi uma homenagem prestada a Londres – “pequena Londres”, por João
Domingues Sampaio, um dos primeiros diretores da Cia de Terras Norte do Paraná. A criação do
Município ocorreu cinco anos mais tarde, através do Decreto Estadual n.º 2.519, assinado pelo
interventor Manoel Ribas, em 3 de dezembro de 1934. Sua instalação foi em 10 de dezembro do
mesmo ano, data em que se comemora o aniversário da cidade. O primeiro prefeito nomeado foi
Joaquim Vicente de Castro.
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A primeira década após a fundação foi um período de fortalecimento da estrutura comercial de
Londrina, quando muitas empresas paulistas se instalaram na região (alimentícia, armarinhos,
atacadistas). O setor industrial limitava-se a ordenar a matéria prima regional (maquinas de café e
cereais), mantendo a dependência em relação a outros centros urbanos com maior grau d e
industrialização.
As principais realizações no final dos anos 40 foram: a implantação de galerias pluviais, construção
de escolas, elaboração do plano urbanístico – o que demonstrou uma preocupação com a ocupação do
solo.
Londrina, já nos anos 50, emergiu no cenário nacional como importante cidade do interior do Brasil
e, neste período, apresentou considerada expansão urbana em razão da produção cafeeira o que
levou à intensificação do setor primário de toda região. Nesta década a população passou de 20 mil
para 75 mil habitantes, sendo que quase metade se encontrava na área rural. No final desse decênio
Londrina contava com um complexo urbano que consistia em faculdade, colégios, postos de saúde,
hospitais, rádios e complexos destinados ao lazer.
Nos anos 60 surgiram os primeiros conjuntos habitacionais, edificados pela COHAB, e atendiam às
populações mais necessitadas da sociedade londrinense. Outro fato importante neste período foi a
criação do Serviço de Comunicação Telefônica de Londrina – SERCOMTEL.
Em franco desenvolvimento, na década de 70, Londrina já contava com 230 mil habitantes e uma
produção agrícola voltada ao mercado externo. Nesta época foram criados os primeiros centros
industriais que visavam o incentivo e a coordenação do desenvolvim ento industrial da cidade. Houve
uma ampliação na prestação de serviços como educação, sistema de água e esgoto, pavimentação,
energia elétrica, comunicação, e a criação do Parque Arthur Thomas, a construção da nova
Catedral, Ginásio de Esporte Moringão, entre outras obras.
A década de 80 foi marcada pela fase de ação administrativa, quando o poder público
demonstrou uma preocupação com o capital comercial e desenvolveu ações que incentivaram o
planejamento urbano, tais como a retirada da ferrovia do centr o, a criação das vias Expressa Norte
- Sul e da Avenida Leste - Oeste, bem como a instalação do Terminal Urbano de Transporte Coletivo.
Londrina se consolidou como Pólo Regional de bens e serviços e se tornou, definitivamente, a
terceira mais importante cidade do Sul do Brasil na década de 90, quando foi desenvolvido o
primeiro Plano Diretor. Neste período a cidade apresentava uma estrutura voltada para áreas
residenciais em praticamente todo seu território, destacando a região central em razão do
desenvolvimento da construção civil, refletida em inúmeros edifícios de padrão médio e alto.
A região norte do município, que nas décadas anteriores se enquadrava como região rural,
revelou-se como maior área residencial da cidade, apresentando uma concentração d e conjuntos
habitacionais financiados pelo BNH.
Década a década, verifica-se que Londrina teve um crescimento constante, consolidando -se como
principal ponto de referência do Norte do Paraná, bem como exercendo grande influência e atração
regional.
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A Administração Pública
A Administração Pública é responsável pela gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal,
estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando o bem comum e a defesa do interesse público,
objetivos entendidos como as aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda comunidade administrada ou por parte
expressiva de seus membros.
Os princípios que regem a Administração Pública são:


Legalidade: significa que o/a servidor/a público/a está, em toda atividade funcional, sujeito à Legislação e às



exigências do bem comum, delas não podendo afastar-se ou desviar-se, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à
responsabilidade disciplinar, civil e criminal.
Moralidade: o/a servidor/a jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta, devendo decidir não somente
entre o legal e o ilegal, mas ter os seus atos pautados na ética, na justiça, na honestidade, na conveniência e
oportunidade administrativa.
Impessoalidade: significa que o/a servidor/a deve orientar-se por critérios objetivos, não devendo fazer distinções
fundamentadas em critérios pessoais. Toda a atividade praticada deve visar o bem público.
Razoabilidade: pode ser chamado de princípio da proibição de excesso e objetiva aferir compatibilidade entre meios e
fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou ações abusivas por parte da Administração Pública lesando direitos
fundamentais.
Publicidade: é a divulgação oficial de atos e ações para conhecimento público e início de seus efeitos externos,
assegurando o seu cumprimento, observância e controle.
Eficiência: exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.



Continuidade do Serviço Público: o serviço público destina-se a atender as necessidades sociais, assim a








continuidade dos serviços visa não prejudicar o atendimento à população, primando, inclusive, pela garantia dos
serviços essenciais que não podem ser interrompidos.

A Prefeitura do Município de Londrina
A sede da Prefeitura do Município de Londrina está localizada na Avenida Duque de Caxias, n.º 635 - Jardim Mazzei II - CEP:
86.015-901, mas seu patrimônio, equipamentos e aparelhos públicos e seus recursos humanos estão distribuídos por todo o
município.
A missão da prefeitura é administrar o município propondo soluções aos problemas e necessidades da comunidade;
promovendo o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e cultural, tendo como prioridades promover o
desenvolvimento sustentável, a inclusão social, a educação, a saúde, o atendimento integral à criança e ao adolescente, as ações
que visem garantir a cidade limpa, segura e com excelência em qualidade de vida, a geração de emprego e renda e a gestão
dinâmica, efetiva e transparente.
Nesse contexto, seus objetivos são:
 Realizar projetos e ações para o desenvolvimento da cidadania;
 Atender e prover a população com serviços de qualidade nas áreas de Saúde e Educação;
 Buscar a distribuição de renda na comunidade através de uma política tributária justa, aliada aos programas sociais;
 Desenvolver a integração da comunidade com programas e ações culturais;
 Coordenar o desenvolvimento territorial do município, primando pelo crescimento urbano ordenado, com respeito ao meio
ambiente;
 Fomentar as ações empreendedoras dos habitantes de Londrina, identificando as potencialidades do Município;
 Promover articulações com Estado e União, visando à obtenção de recursos e programas para o desenvolvimento de Londrina;
 Buscar parcerias com municípios vizinhos, visando o desenvolvimento da região;
 Definir fontes de financiamentos e recursos para manutenção e investimentos.
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Órgãos da Administração Direta e suas funções:
Chefia de Gabinete: Assiste ao Chefe do Poder Executivo (prefeito) em assuntos de ordem política nas esferas Federal,
Estadual e Municipal; promove o cumprimento da agenda oficial; organiza audiências e encaminha as partes; recebe
autoridades e hóspedes oficiais do Município; coordena, por meio do Núcleo de Comunicação, ações de comunicação social, que
compreendem jornalismo, relações públicas, propaganda e publicidade, tratando do relacionamento com o público interno e
externo.

Procuradoria Geral do Município : Sua finalidade é representar judicial e extrajudicialmente o município; efetuar
consultoria e assessoramento jurídico da Administração Direta, Autárquica e Fundacional; assistir a Administração
Municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos; promover a cobrança judicial da dívida ativa;
supervisionar e controlar as atividades do serviço jurídico da Administração Direta e Indireta.

Secretaria Municipal de Governo : Assiste direta e imediatamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições,
especialmente na coordenação e integração das ações de governo e mantém diálogo com os órgãos da Administração
Direta e Indireta e com agentes/órgãos/instituições externos das demais instâncias do poderes executivo, legislativo e
judiciário, a sociedade civil organizada e, em especial, com o Poder Legislativo Municipal. É responsável, ainda, pela
elaboração e distribuição do Jornal Oficial do Município.

Controladoria Geral do Município : Sua responsabilidade é avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução do Orçamento Anual do Município; verificar a
legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração municipal e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; dar
ciência ao Chefe do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade de que tomar conhecimento;
emitir relatório sobre as contas dos órgãos e entidades da Administração Municipal.

Secretaria Municipal do Ambiente : É responsável pelo desenvolvimento de programas de proteção ao ambiente;
assegurando a preservação, a recuperação e a exploração dos recursos naturais . Tem por finalidade, também, estabelecer,
implantar e administrar a política ambiental municipal; elaborar e administrar projetos de criação de parques, áreas de
proteção ambiental, reservas e estações ecológicas, fazendo a manutenção de áreas verdes, em consonância com o
Planejamento Urbano Municipal.

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia : Realiza estudos e pesquisas para o planejamento
das atividades da Administração Municipal; elabora o Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o Orçamento Fiscal do Município; controla a execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta e dos Fundos
Municipais; implementa a integração das atividades e dos programas municipais; elabora projetos e estudos que visem à
captação de recursos perante instituições públicas ou privadas; coordena e ex ecuta as atividades na área de informática
da administração municipal.

Secretaria Municipal de Fazenda: Tem a incumbência de programar, dirigir, coordenar e controlar as atividades financeiras
da Prefeitura de Londrina; organizar e orientar a execução dos serviços atinentes à política tributária e econômico-financeira
municipal, promovendo registros contábeis referentes à execução financeira, orçamentária e patrimonial, bem como promover
a fiscalização tributária.

Secretaria Municipal de Recursos Humanos: Tem por competência definir e implementar o dimensionamento adequado
dos quadros de cargos e funções assegurando estrutura adequada à concretização dos objetivos institucionais dos órgãos da
Administração Direta, das autarquias e da Fundação de Esportes. Desenvolver política de profissionalização e capacitação
continuada do quadro funcional. Gerenciar o sistema informatizado e descentralizado de recursos humanos. Disponibilizar
informações íntegras, tempestivas, autênticas e completas que facilitem a tomada de decisão dos gestores municipais, a
fiscalização dos órgãos de controle e a transparência da gestão pública aos cidadãos e sociedade civil organizada no que se
refere à política e gerenciamento de recursos humanos. Criar e fomentar ações que assegurem a saúde e segurança dos/as
servidores/as municipais, reduzindo os riscos de acidentes, doenças funcionais e o absenteísmo. Desenvolver políticas de gestão
de pessoas que auxiliem na melhoria contínua da eficiência e qualidade dos serviços públicos.

Secretaria Municipal de Gestão Pública: É responsável por gerir, coordenar e controlar o patrimônio municipal e serviços de
telecomunicações dos órgãos municipais da Administração Direta; programar, implantar e gerir o sistema de gestão de
documentos municipais e de arquivo público, assegurando a consulta aos processos municipais; pesquisar e propor, de modo
permanente, novas formas de organização (reestruturação, reformas) e de realização dos serviços municipais, visando a sua
contínua melhoria e à redução de custos; estabelecer e gerir sistema estratégico de compras e contratos, suprimentos e
logística; conceber, implantar e gerir sistema integrado de processos e de atendimento, garantindo acesso rápido e eficiente da
população às informações e/ou serviços que pleiteia.
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Secretaria Municipal de Assistência Social: Tem como finalidade promover um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade civil organizada para atender necessidades sociais básicas da criança, do adolescente, do idoso, da
pessoa com deficiência e das famílias em situação de pobreza, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social; coordenar o
Sistema Municipal de Assistência Social; formular e co-financiar a Política de Assistência Social; organizar e gerir a rede de
inclusão e proteção social; cumprir as funções definidas na Norma Operacional Básica de 2005 – Resolução CNAS. 130 de
15/7/05- (inserção, prevenção, promoção e proteção); executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos
serviços de assistência social, respeitando os princípios de participação, descentralização e controle das ações, com
envolvimento e articulação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente e de
Pessoas Portadoras de Deficiência.

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento : Tem como finalidade buscar a melhoria da qualidade de vida no
meio rural; coordenar ações ligadas à produção e ao abastecimento, integrar as forças que compõem as cadeias produtivas;
disponibilizar informações que subsidiem o desenvolvimento das cadeias produtivas; dotar o meio rural de infraestrutura de
apoio à produção e à comercialização; estimular as compras comunitárias; estimular novos canais de comercialização;
facilitar o acesso do produtor aos insumos e serviços básicos; planejar o desenvolvimento rural; profissionalizar os
produtores; promover o associativismo rural; manter e conservar a malha viária rural.

Secretaria Municipal de Cultura : Tem como objetivo valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestações
culturais, visando à realização integral da pessoa humana; realizar a cultura como política pública, garantindo o acesso
democrático aos bens culturais e o direito à sua fruição; estender o circuito e os aparelhos culturais a toda municipalidade;
coordenar, dirigir, otimizar e proteger os espaços públicos destinados às manifestações, à pesquisa e à fruição; executar a
política municipal de cultura; analisar, gerenciar e definir a destinação de recursos do Programa Municipal de Incentivo à
Cultura (Promic), instituído por lei, para projetos culturais independentes e estratégicos.

Secretaria Municipal de Educação : É responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar a Educação Infantil e o
Ensino Fundamental da Rede Municipal a que se refere o Título II da Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezemb ro de 1996,
buscando assegurar igualdade, liberdade, solidariedade, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; ofertar,
prioritariamente, o Ensino Fundamental; ofertar a Educação Infantil em Centros de Educação Infantil e Pré -Escolas; ofertar,
diretamente ou, mediante convênio, educação a jovens e adultos; planejar, supervisionar, dirigir e controlar o ensino público
municipal; organizar e manter as instituições do seu sistema de ensino; integrar as políticas e planos educacionais do
Município, da União e do Estado; democratizar a gestão de seu processo de ensino; orientar, acompanhar, fiscalizar e
controlar as instituições infantis filantrópicas conveniadas.

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação: Tem a incumbência de executar os serviços atinentes a projetos de
abertura e conservação de vias; edificar próprios municipais, como obras de arte; fiscalizar obras particulares e públicas, manter
indústrias de artefatos de cimento e pré-moldados; supervisionar as atividades técnicas e administrativas dos órgãos
subordinados; conservar e manter a iluminação pública; executar os serviços de pavimentação.

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher: Tem como finalidade propor, coordenar e acompanhar as
Políticas Públicas pela ótica de gênero; desenvolver ações de prevenção e combate a todas as formas de violação dos direitos e
de discriminação das mulheres, com ênfase nos programas e complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no
projeto de atenção à mulher em situação de violência.

Secretaria Municipal de Saúde: Tem a incumbência de estudar, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar
medidas visando implantar e manter a política sanitária, nos aspectos de promoção, prevenção e recuperação da saúde,
prestação de serviços médicos individualizados, compreendendo as áreas de pediatria, obstetrícia, clínica e cirurgia geral, com
ressalva às áreas de especialização.

Secretaria Municipal do Idoso: Formula e executa a política pública do idoso; articula ações com a rede de serviços existentes;
estabelece mecanismos de divulgação e informação sobre o processo de envelhecimento; fomenta a criação de grupos de
convivência de idosos nas comunidades; atende ao idoso em situação de risco; possibilita ao idoso a participação em fóruns de
discussão da sua condição de vida e luta pelos seus direitos; assegura os direitos sociais do idoso criando condições de promoção de
sua autonomia e participação na sociedade; implementa ações para evitar abusos, discriminação e desrespeito ao idoso; efetua
outras atividades afins no âmbito de sua competência.

Secretaria Municipal de Defesa Social: Tem como principal objetivo a articulação e integração das ações de organizações
governamentais – municipais, estaduais, federais e da sociedade civil, dentro dos princípios constitucionais e tem como foco a
prevenção, educação, integração interna e apoio aos segmentos da segurança pública. Está baseada, também, numa
metodologia de ação que prevê o diagnóstico dos problemas de segurança pública, planejamento e implementação de ações e
seu monitoramento e avaliação.
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Secretaria Municipal do Trabalho Emprego e Renda: Realiza a gestão da política pública de trabalho, emprego e renda no
Município de Londrina, tendo como público prioritário os trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, com maior
dificuldade de inclusão no mundo do trabalho. Sua missão é transformar e legitimar o trabalho, emprego e renda como valor
estruturante da cidadania e emancipação dos grupos com maior vulnerabilidade social.

Órgãos da Administração Indireta e suas funções:
Autarquias:

Autarquia Municipal de Saúde – AMS: É responsável por planejar, organizar, controlar, executar e avaliar as ações e os
serviços públicos de saúde; participar do planejamento, programa e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS) em articulação com os governos Estadual e Federal; formar consórcios administrativos
intermunicipais; celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde e controlar e
avaliar sua execução; normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no âmbito da sua atuação.
Compete ainda à AMS, ações de saúde de interesse individual e coletivo e o controle e erradicação de epidemias e endemias.

Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores e servidoras Municipais de Londrina - CAAPSML:
Gerencia o plano de seguridade social do/a servidor/a municipal, com base nos seguintes princípios e objetivos: uniformidade
e equivalência do atendimento aos beneficiários; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; irredutibilidade
no valor dos benefícios; equidade na forma de participação no custeio; caráter democrático da gestão administrativa com a
participação de representantes dos/as servidores/as municipais; e proporcionar a seus beneficiários os meios indispensáveis
de atendimento nas áreas de assistência à saúde e previdência social.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL: Elabora, desenvolve e implanta projetos e
programas que visam garantir o planejamento e desenvolvimento urbano integrado.

Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina – ACESF: Tem por competência administrar,
executar e conservar os serviços funerários de Londrina.

Instituto de Desenvolvimento de Londrina – CODEL: Tem como finalidade a execução de programas de obras de
desenvolvimento de áreas urbanas, bem como de planos de renovação das que se apresentarem em processo de
deterioração; promover a exploração dos serviços do Terminal Rodoviário de Londrina; dar continuidade às ações previstas
no Plano de Desenvolvimento Industrial, garantindo a aplicabilidade da Lei de Incentivo às Indústrias; desenvolver o Plano de
Desenvolvimento do Comércio e Serviços, de acordo com diretrizes próprias; implantar programas e projetos de
desenvolvimento do turismo, estabelecidos no Plano de Turismo.
Fundações:

Fundação de Esportes de Londrina – FEL: Elabora e executa o Plano de Esporte do Município e seus programas e projetos,
segundo as diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento do Esporte amador, de competição, escolar, universitário e
comunitário, da recreação e do lazer, da atividade física, dos programas sociais e da promoção de eventos; viabiliza projetos e
programas constantes da Política de Desenvolvimento do Esporte, em conjunto com instituições de ensino superior; promove e
incentiva estudos científicos e tecnológicos voltados à consecução de ações que visem à promoção social na área.
Sociedades de Economia Mista:

Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD: Tem como atribuição produzir e comercializar unidades habitacionais,
principalmente as de interesse social; promover programas de urbanização e/ou reurbanização de áreas, principalmente as
ocupadas por favelas e habitações precárias; apoiar e executar programas e projetos de desenvolvimento comunitário.

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU: É responsável por gerenciar, planejar operacionalmente e
fiscalizar o sistema de transporte coletivo de passageiros; administrar os serviços de táxis; executar serviços relacionados com o
trânsito; explorar economicamente e administrar os mercados municipais, quiosques, e todas as atividades desenvolvidas em
vias, logradouros e equipamentos públicos.

Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina – SERCOMTEL: Tem por finalidade explorar os serviços de
telecomunicações e de comunicações em geral, sob todas as formas legalmente permitidas, no âmbito do Município de Londrina
e em qualquer outra localidade onde houver interesse e possibilidade de atuação.
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Servidor/a Público/a – quem é?
Para os efeitos da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único
dos/as Servidores/as Públicos/as Civis do Município de Londrina – também tratado como Estatuto do Servidor -, servidor/a é a
pessoa legalmente investida em cargo público.

Ingresso no Serviço Público
São dois os tipos de cargo na Administração Pública: 1)em caráter efetivo e 2) em comissão. Os cargos efetivos são providos
com realização de Concurso Público, consolidado por processo de recrutamento e seleção de natureza competitiva e
classificatória, aberto ao público em geral. Os cargos em comissão se destinam a atender encargos de comando e
assessoramento superiores (confiança) dos níveis de primeiro e segundo escalão, providos mediante livre escolha do Chefe dos
Poderes Legislativo e Executivo, entre as pessoas que reúnam as condições e satisfaçam os requisitos legais e necessários para a
investidura no serviço público.
São condições e requisitos básicos para ingresso no serviço público:
 nacionalidade brasileira, ou estrangeira, nesse caso atendidos os requisitos de lei específica;
 gozo dos direitos políticos;
 quitação com as obrigações militares;
 quitação com as obrigações eleitorais;
 idade mínima de dezoito anos;
 nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
 habilitação legal para o exercício do cargo;
 não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal, em período inferior a cinco anos;
 aprovação prévia em concurso público, para cargos de provimento efetivo isolados ou de carreira;
 aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo;
 boa conduta.
Às pessoas portadoras de deficiência ou com limitação sensorial é reservada a cota de cinco por cento (5%) dos cargos
públicos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com sua deficiência ou limitação sensorial.
Ficam, também, reservadas aos afro-brasileiros dez por cento (10%) das vagas oferecidas nos concursos públicos efetuados
na administração direta e indireta do Município de Londrina para o provimento de cargos efetivos.
Com exceção de casos previstos na Constituição Federal, devidamente verificados e comprovados pelo órgão competente,
não poderá o/a servidor/a, sem prejuízo da remuneração de seu cargo, ser provido em outro.
Fundamentação Legal:
Artigos 2º, 4º, 8º a 13, 17 a 23 e 54 a 58 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Artigos 2º da Lei Municipal nº 10.134/2006.
Lei Municipal nº 11.952, de 25 de novembro de 2013.

Nomeação
Nomeação é o ato de investidura em cargo público. A nomeação far-se-á:
I.

II.
III.

em caráter efetivo, quando da aprovação em concurso público, para provimento de cargo isolado ou de carreira,
obedecida a ordem de classificação e comprovada a habilitação legal para o exercício do cargo e o prazo de sua
validade;
em comissão, quando se tratar de cargo de confiança declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
A investidura em cargo público ocorre com a nomeação e se completa com aposse e o exercício.

Fundamentação Legal:
Artigos 14 a 16 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
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Posse
Posse é a aceitação expressa das atribuições e responsabilidades do cargo, com o compromisso de bem servir, formalizada
com a lavratura de termo firmado pelo/a empossado/a e pela autoridade que presidir o ato.
Salvo menção expressa do regime de acumulação remunerada lícita – neste caso as profissões de mais de um vínculo público
autorizadas por lei como a medicina, por exemplo -, no ato da posse, ninguém poderá ser empossado sem apresentar
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função em administração direta, autárquica ou fundacional,
ou em empresas públicas ou sociedades de economia mista das esferas de governo dos municípios, estados, territórios, Distrito
Federal ou da União.
A posse deverá ocorrer no prazo de trinta dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do
ato de provimento, podendo ser prorrogado até o máximo de trinta dias, a requerimento do/a interessado/a.
Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo legalmente estabelecido.
Fundamentação Legal:
Artigos 24 a 26 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Exercício
O Exercício é o ato pelo qual o/a servidor/a assume as atribuições e responsabilidades do cargo e terá início no prazo de sete dias,
contados do primeiro dia útil subsequente ao da data da posse, podendo ser prorrogado por mais sete dias, com a aprovação da
autoridade competente.
Nenhum/a servidor/a poderá ter exercício em unidade administrativa diferente daquela em que estiver lotado/a, salvo os
casos expressamente permitidos pelo Estatuto do Servidor.
O/a servidor/a que não entrar em exercício dentro do prazo legal será exonerado/a do cargo.
Fundamentação Legal:
Artigos 27 a 35 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Das Acumulações Remuneradas
Com exceção de casos garantidos na Constituição Federal, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto:
I.
II.
III.

a de dois cargos de professor/a;
a de um cargo de professor/a com outro, técnico/a ou científico/a;
a de dois cargos de empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

A proibição de acumular estende-se a empregos cargos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
Em qualquer caso, a acumulação somente é permitida quando houver compatibilidade de horários.
Fundamentação Legal:
Artigos 195 a 201 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal.

Jornada de Trabalho
O Estatuto do Servidor prevêem seu Art. 36 que compete ao município disciplinar, dentro dos limites constitucionais do
direito administrativo e do direito comparado, os assuntos que tratam de jornada, horários e regime de trabalho.
Desta forma, a Lei Municipal nº 9337, de 19 de janeiro de 2004 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional – PCCS Geral), dispõe sobre a jornada de trabalho das categorias profissionais do município, a
Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012,sobre a jornada de trabalho para as funções do grupo de carreiras do magistério
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(PCCS do Magistério), e a Lei Municipal nº 10.744, 30 de setembro de 2009, trata da jornada do Guarda Municipal,conforme
tabela a seguir:
Cargo

Função

Jornada

Promotor Plantonista de Saúde Pública

Todas as funções

96 horas mensais, em regime de plantão de
doze e/ou seis horas diárias.

Professor

Todas as funções

20 horas semanais

Professor de Educação Indígena

Docência de Educação Indígena

20 horas semanais

Professor de Educação Infantil

Todas as funções

30horas semanais

Professor Assistente de Educação Infantil
Transitório

Assistência de Educação Infantil

30 horas semanais

Todas as funções

40 horas semanais

Assistência de Enfermagem em Saúde
da Família e Atenção Domiciliar

40 horas semanais

Agente Comunitário de Saúde

40 horas semanais

Promotor de Saúde da Família e Atenção
Domiciliar
Técnico de Saúde da Família e Atenção
Domiciliar
Agente de Saúde Pública

Guarda Municipal
Demais carreiras, respeitadas as jornadas definidas em legislação específica, incluindo os
cargos em comissão.

40 horas semanais
30 horas semanais

Fundamentação Legal:
Artigo 36 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Artigo 23 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigo 12 da Lei Municipal nº 10.744, 30 de setembro de 2009.
Artigo 22 e Anexo I da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012.

Lotação
A lotação de cargos e funções é estabelecida por portaria da autoridade da área de recursos humanos, observadas as
respectivas necessidades e o desempenho das atividades do cargo deve ocorrer somente no respectivo órgão de lotação, exceto
quando da realização de serviços conjuntos com outros órgãos. Poderá ocorrer transferência de lotação, temporária ou
permanente, conforme regulamentação específica, desde que sempre atendidas a conveniência e o interesse público.
Fundamentação Legal:
Artigo 18 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigo 20 da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012.

Recondução
A recondução é o retorno do/a servidor/a ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de:
 inabilitação em provimento de um novo cargo;
 reintegração do anterior ocupante do cargo.
Encontrando-se provido o cargo de origem, o/a servidor/a será aproveitado/a em outro de atribuições e vencimentos
compatíveis com o anteriormente ocupado.
Fundamentação Legal:
Artigo 39 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Reintegração
Reintegração é a reinvestidura do/a servidor/a no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens, devidamente corrigidas com os acréscimos de Lei.
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Fundamentação Legal:
Artigo 40 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Reversão
Reversão é o retorno à atividade de servidor/a aposentado/a por invalidez quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Fundamentação Legal:
Artigos 41 e 42 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Estágio Probatório
Estágio Probatório é o período no qual o/a servidor/a nomeado/a é avaliado/a no desempenho do cargo ocupado, nos
termos do contido no Artigo 37, da Lei nº 4.928/92 (Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais).
Os requisitos a serem observados na avaliação para aferir a aptidão e capacidade do/a servidor/a no cargo são:
 Disciplina;
 Assiduidade;
 Eficácia;
 Pontualidade;
 Responsabilidade;
 Idoneidade Moral.
O período do estágio probatório é de três anos de efetivo exercício. Neste período, o/a servidor/a é avaliado/a
semestralmente, por comissão instituída para esta finalidade, conforme disposto no Art. 38, da Lei Municipal nº 4.928/92.
Esta comissão é constituída pela chefia imediata do/a servidor/a em estágio probatório e mais dois servidores que
acompanham o trabalho do avaliado, eleitos pelo grupo.
Para os efeitos do cômputo do período de três anos de efetivo exercício, não são considerados os dias em que o/a servidor/a
ausentar-se do trabalho, em virtude de:
 Casamento;
 Nascimento do filho;
 Luto;
 Exercício de cargo ou função, não compreendidos na esfera municipal de governo;
 Licença para tratamento da própria saúde;
 Licença por motivo de acidente em serviço ou quando acometido de doença profissional;
 Licença à gestante; à adotante e licença-paternidade;
 Licença por motivo de doença em pessoa da família;
 Licença para atender obrigações concernentes ao serviço militar;
 Licença compulsória;
 Licença-prêmio;
 Licença para assuntos particulares;
 Faltas abonadas;
 Faltas injustificadas;
 Representação classista;
 Exercício de cargo em comissão ou função de confiança pertencentes às esferas de governo do Município, de outros
Municípios, dos Estados e da União;
 Preso em flagrante delito;
 Suspenso disciplinarmente;
 Licença compulsória;
 Licença para atividade política.
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Durante o período de estágio probatório não são concedidas ou autorizadas licenças e afastamentos previstos na Lei nº
4.928/92:
 Licença para estudo, aperfeiçoamento, especialização ou pós- graduação;
 Exercício em órgãos ou entidades com os quais o Município mantenha convênio;
 Requisição de órgãos pertencentes às esferas de governo do Município, de outros Municípios, do Estado e da União
comprovada necessidade;
 Licença para tratar de interesses particulares;
 Licença por motivo de acompanhamento de cônjuge ou companheiro.
O/a servidor/a que exercer função gratificada, na forma dos artigos 65, inciso V, 84, inciso II, 177 e 178 da Lei Municipal nº
4.928/92, quando evidenciada incompatibilidade integral desse exercício com as atribuições típicas do respectivo cargo de
provimento efetivo, através de regular processo administrativo, também, tem seu período de estágio probatório suspenso.
O estágio probatório suspenso é retomado a partir do término do impedimento, e os dias de suspensão são desconsiderados
como de efetivo exercício para o cômputo do período integral do estágio probatório, devendo ser acrescidos à previsão inicial
de término.
Sempre que ocorrer a suspensão do estágio probatório o órgão de recursos humanos formaliza a suspensão, através de ato
próprio, prorrogando-o por igual período, a fim de que se observe o cumprimento integral dos três anos de efetivo exercício.
Nos seis meses que antecedem o fim do período do estágio probatório, o/a servidor/a é submetido/a à última etapa da
avaliação especial de desempenho, realizada pela comissão de avaliação de estágio probatório, considerando-se, para todos os
fins, as avaliações realizadas na forma do art. 38 da Lei Municipal nº 4.928/92, diferindo-se das avaliações anteriores quanto à
necessidade de homologação pelo titular do órgão, que concluirá pela manutenção do/a servidor/a no cargo e consequente
aquisição de estabilidade, ou ainda, pela não permanência do/a servidor/a e regular exoneração, observados os procedimentos
previstos nos parágrafos 2º a 7º do art. 38, da Lei Municipal nº 4.928/92.
Fundamentação Legal:
Artigos 37 a 38 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Disponibilidade e Aproveitamento
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o/a servidor/a estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço, até seu aproveitamento na forma da Lei.
Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os/as servidores/as estáveis que não puderem ser redistribuídos, serão
colocados em disponibilidade até seu aproveitamento.
Não será aberto concurso para o preenchimento de cargo público enquanto houver, em disponibilidade, funcionário/a
capacitado/a de igual categoria à do cargo a ser provido.
Fundamentação Legal:
Artigos 43 e 47 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Remoção e Permuta
A remoção, a pedido ou de ofício, será feita:



de um, para outro órgão;
de uma, para outra unidade de serviço pertencente ao mesmo órgão.

A remoção de ofício será efetuada pelo critério de conveniência e oportunidade, através de ato específico, atendendo-se o
princípio da motivação.
A remoção a pedido sempre dependerá da manifestação expressa da autoridade máxima do órgão sobre a conveniência.
A permuta será processada mediante requerimento dos interessados e com a anuência das autoridades máximas dos órgãos
aos quais os servidores se encontram lotados.
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A remoção para localidade distinta da residência do serviço não ocorrerá de ofício.
Fundamentação Legal:
Artigos 48 a 50 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Substituição
Haverá substituição no impedimento legal e temporário de ocupante de cargo em comissão e de servidor/a investido/a em
função gratificada.
O/a servidor/a que exercer cargo comissionado ou função gratificada, em substituição, por período igual ou superior a trinta
dias, terá direito a perceber, durante o tempo em que esta vigorar, além das vantagens pessoais a que fizer jus, o seguinte:
 em se tratando de substituição em cargo comissionado: o valor correspondente ao cargo e as vantagens pecuniárias a
ele inerentes;
 em se tratando de substituição de servidor/a investido/a em função gratificada: a remuneração correspondente ao seu
cargo de carreira, mais o valor da função gratificada do substituído.
 Importante ressaltar que o/a servidor/a substituto/a receberá o valor da função gratificada se o período de substituição
for de trinta dias ou mais. Se o período for menor, o/a servidor/a substituto/a deverá somar as substituições e quando
alcançar o período de trinta dias solicitar o pagamento do mesmo.
 Na hipótese prevista no inciso I, o/a substituto/a perderá, durante o tempo de substituição, o vencimento e demais
vantagens inerentes a seu cargo, se por este não optar,
Fundamentação Legal:
Artigos 51 e 52 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Reabilitação Funcional
A reabilitação funcional é o conjunto de medidas que visa o aproveitamento do potencial laborativo residual do/a servidor/a
efetivo/a portador/a de restrições de saúde (física, mental e sensorial), em atividades laborativas compatíveis com as mesmas, e
se dará por:
I.
readequação funcional; ou
II.
readaptação funcional.
Readequação funcional é o procedimento, temporário ou definitivo, que consiste em limitar as atribuições das funções do
cargo efetivo ocupado pelo/a servidor/a, em decorrência de restrições de saúde verificadas em inspeção médica.
A readaptação funcional é o provimento do/a servidor/a em novo cargo/função, em razão de restrições definitivas de saúde
que inviabilizem a realização de atividades consideradas essenciais ao seu cargo original, verificadas em inspeção médica.
A readaptação funcional deverá dar-se em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o/a servidor/a exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga.
O Processo de Reabilitação Funcional dos Servidores e Servidoras da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Município de Londrina, conforme disposto na Lei Municipal n.º 11.351/11 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.347.
Fundamentação Legal:
Artigo 53 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Lei Municipal nº 11.351, de 26 de outubro de 2011.
Decreto Municipal nº 1.347, de 28 de dezembro de 2011.

Comissionamento
Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de comando e assessoramento superiores dos níveis
de primeiro e segundo escalão de autoridades da Administração Pública Municipal, providos mediante livre escolha do Chefe
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dos Poderes Legislativo e Executivo, entre as pessoas que reúnam condições e satisfaçam os requisitos legais e necessários para
a investidura no serviço público.
O/a servidor/a efetivo/a, quando investido em cargo de comissão, poderá optar em receber o valor do vencimento
equivalente a este cargo ou em receber o valor do vencimento equivalente ao cargo efetivo já ocupado.
A posse em cargo comissionado determina o concomitante afastamento do/a servidor/a estável do cargo de provimento
efetivo, isolado ou de carreira, de que for titular.
O quadro de cargos em comissão está estruturado em:
 Quadro de Agentes Políticos; e,
 Quadro de Cargos de Assessoramento Superior.
O quadro quantitativo de agentes políticos corresponderá, automaticamente, aos cargos de direção superior da estrutura
organizacional instituída por lei competente.
Atendendo ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal, ficam reservados os seguintes percentuais mínimos do
quadro de cargos comissionados para provimento com ocupantes de cargos efetivos:
I.
dez por cento do quadro de agentes políticos; e,
II.
dez por cento do quadro de assessoramento superior.
Fundamentação Legal:
Artigos 54 a 58 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Artigo 32 a 37 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro d e 2004.
Artigo 37 da Constituição Federal.

Direitos de Ordem Geral
Tempo de Serviço
Será considerado de efetivo exercício - com ressalva às exceções presentes no Estatuto do Servidor - o período de
afastamento do/a servidor/a das funções do cargo em virtude de:


casamento;



nascimento de filho;



luto;



férias;



exercício de outro cargo ou função da Administração Direta ou Indireta do Município, inclusive de suas fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista ou da Câmara Municipal;



exercício de cargo ou função não compreendido na esfera municipal de governo;



júri e outros serviços obrigatórios por Lei;



licença para tratamento de saúde;



licença por motivo de acidente em serviço ou quando acometido de doença profissional;



licença à gestante;



licença por motivo de doença em pessoa da família, até noventa dias por quinquênio;



licença para atender obrigações concernentes ao serviço militar;



licença compulsória;



licença-prêmio;



licença para tratar de assuntos particulares, até trinta dias por quinquênio;



faltas abonadas;



faltas não justificadas, até sessenta dias por quinquênio;



representação classista.
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Para efeito de disponibilidade, computar-se-á, integralmente:
I.
II.

o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal;
o período de serviço ativo nas forças armadas, contando-se em dobro o tempo correspondente a operações de guerra
de que o/a servidor/a tenha efetivamente participado;
o período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver sido transformado em estabelecimento de
serviço público;
o tempo em que o/a servidor/a esteve em disponibilidade ou aposentado/a.

III.
IV.

Fundamentação Legal:
Artigos 64 a 69 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Estabilidade
São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os/as servidores/as nomeados/as em virtude de concurso público.
O/a servidor/a público/a estável perderá o cargo:





em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;
mediante processo de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa;
na forma do artigo 169, § 4º, da Constituição Federal.

Fundamentação Legal:
Artigo 70 da Lei Municipal 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Servidor/a Estudante
Poderá ser concedido turno especial de trabalho que possibilite ao/à servidor/a estudante a frequência a exames finais e de
admissão ou a realização de estágios obrigatórios, mediante comprovação para a indispensável reposição do horário.
O/a servidor/a que participar de exame admissional para ingresso em cursos de graduação superior ou pós-graduação, será
dispensado/a da frequência ao serviço, nos dias da realização das provas, sendo esses dias considerados de efetivo exercício.
Para concessão da dispensa, o/a servidor/a deverá requerê-la anexando documento comprobatório da inscrição e dos dias
da realização do exame.
Fundamentação Legal:
Artigo 71 da Lei Municipal 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Petição
É assegurado ao/a servidor/a o direito de requerer ou representar.
O/a servidor/a poderá recorrer à autoridade imediatamente superior e, sucessivamente, em escala ascendente, das decisões
com as quais não se conforme.
Os recursos deverão ser interpostos perante a autoridade que tenha proferido a decisão, devendo ser acompanhadas das
razões e documentos que os fundamentem.
O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá em cinco anos.
Fundamentação Legal:
Artigos 72 a 78 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
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Concessões
Mediante solicitação anterior ou posterior ao fato, devidamente instruído e documentado, o/a servidor/a terá o direito de
ausentar-se do serviço, sem prejuízo de qualquer ordem ou natureza, nos seguintes casos:
I.
sete dias consecutivos, contados da data do fato, em caso de luto por falecimento de:
a) cônjuge ou companheiro;
b) pai, mãe, padrasto, madrasta;
c) irmãos;
d) filhos de qualquer natureza (inclusive natimortos), enteados;
e) menores sob guarda ou tutela;
f) netos, bisnetos e avós;
II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

o restante do dia em que ocorrer o fato e o dia do sepultamento, em caso de falecimento de:
bisavós;
sobrinhos;
tios;
primos;
sogros;
genros ou noras;
cunhados;

III.
IV.
V.

sete dias úteis consecutivos, contados da data do fato, em razão de NÚPCIAS;
um dia, em razão de alistamento eleitoral e doação voluntária de sangue;
os dias necessários, consecutivos ou não, em razão de alistamento e de exame de seleção para o serviço militar
obrigatório, convocação das reservas das forças armadas para manobra ou exercício de apresentação e/ou do “dia do
reservista”;
VI.
o(s) dia(s) útil(eis) necessário(s), consecutivos ou não, ou período de tempo, em caso de arrolamento ou convocação
como testemunha, parte, ou ainda representação/procuração, assistência dos pais ou dos responsáveis por menor, em processo
trabalhista ou ação cível;
VII.
o(s) dia(s) útil(eis) necessário(s), consecutivos ou não, ou período de tempo, em caso de convocação pelo poder
judiciário;
VIII.
o(s) dia(s) útil(eis), consecutivos ou não, ou período de tempo, relacionados com as jornadas diária, semanal e mensal
normais de trabalho, em caso de servidor em trânsito à disposição da administração ou em missão oficial;
IX.
os pontos facultativos.
Fundamentação Legal:
Artigos 79 e 80 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Afastamentos
Dar-se-á o afastamento do/a servidor/a sempre que o exercício do cargo se mostre incompatível com o cumprimento de
obrigações, encargos ou determinações legais. O afastamento do/a servidor/a, a critério da Administração, com ou sem
prejuízo do efetivo exercício e da respectiva remuneração, só será permitido nos casos previstos na Lei Municipal nº 4.928/92,
conforme disposições dos artigos 83 a 89.
Poderá ocorrer o afastamento do/a servidor/a, sem prejuízo do efetivo exercício e da respectiva remuneração,nos seguintes
casos:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

inquérito ou processo que lhe é movido, por motivo de interesse à segurança nacional;
participação em congressos e certames culturais, técnicos ou científicos de comprovado interesse do Município, ou, ainda, em
missão ou representação oficiais de governo que se relacionem com as atribuições e responsabilidades do cargo, seja em território
nacional ou estrangeiro desde que para tanto haja autorização prévia e expressa do Chefe do Poder Executivo;
estudo, aperfeiçoamento, especialização ou pós-graduação na área de atuação do servidor;
participação, na qualidade de atleta, em provas de competições esportivas oficiais, dentro ou fora do País, mediante convocação do
servidor, por requisição do órgão ou entidade oficial promotora ou participante do evento, para representar o Município, Estado ou
a União.
Poderá ainda ocorrer o afastamento do/a servidor/a sem prejuízo do efetivo exercício, nas seguintes hipóteses:
convocação do Reservista das Forças Armadas, em caso de manutenção da ordem interna ou participação em guerra, com
remuneração paga pela Administração que, por sua vez, deverá ressarcir-se junto à União;
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VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

exercício de cargo em comissão ou função de confiança pertencentes às esferas de governo do Município, de outros Municípios, dos
Estados e da União;
exercício em órgãos ou entidades com os quais o Município mantenha convênio, que se regerá pelas normas neste estabelecidas,
desde que as mesmas não resultem direta ou indiretamente em prejuízo funcional ou remuneratório ou, ainda, em relação ao
regime jurídico de trabalho;
requisição de órgãos pertencentes às esferas de governo do Município, de outros Municípios, do Estado e da União, em casos de
comprovada necessidade.
Não serão concedidas exoneração ou licença para o trato de assuntos particulares, ressalvada a hipótese de ressarcimento das
despesas havidas por conta dos cofres públicos, nos casos previstos no inciso III, do artigo 83 da Lei nº 4.928/92, pelo prazo de dois
anos, a contar do retorno.
O afastamento não excederá:
de dois anos nos casos previstos no inciso III do artigo 83 e III do artigo 84 da Lei 4.928/92;
de quatro anos na hipótese prevista no inciso IV do artigo 83, da Lei 4.928/92, ficando interrompida, neste caso, a contagem de
tempo para efeito de estágio probatório.

O afastamento só será concedido ao/a servidor/a estável, à exceção das hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do artigo
83 e I e II do artigo 84, da Lei Municipal nº 4.928/92.
Fundamentação Legal:
Artigos 81 a 89 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Das Licenças
Licença para Tratamento da Própria Saúde por Acidente em Serviço
Será concedida ao/à servidor/a licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem
prejuízo da remuneração a que fizer jus.
Para a concessão da licença, a perícia deve ser feita por junta médica oficial do Município ou designada por ele.
O/a servidor/a não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a vinte e quatro meses,
exceto os casos considerados recuperáveis, em que, a critério da junta médica oficial, esse prazo poderá ser prorrogado.
Será licenciado, com remuneração integral, o/a servidor/a acidentado em serviço.
Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo/a servidor/a e que se relacione, mediata ou
imediatamente, com o exercício do cargo.
Equipara-se ao acidente em serviço o dano:
 decorrente de agressão física sofrida e não provocada pelo/a servidor/a no exercício do cargo;
 por acidente sofrido em viagem e estada a serviço ou no percurso da residência para o trabalho e vice-versa;
 doença profissional.
Fundamentação Legal:
Artigos 92 a 101 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Decreto Municipal nº 526, de 30 de maio de 2011.

Licença Compulsória
O/a servidor/a acometido de patologias incompatíveis com o serviço, com base na medicina especializada, conforme
apurado em perícia médica, será compulsoriamente licenciado/a e para a verificação das patologias, a perícia médica será feita
obrigatoriamente por junta médica oficial, podendo o/a servidor/a pedir nova junta e novos exames de laboratório, caso não se
conforme com o laudo.
Conceder-se-á, também, licença por interdição declarada pela autoridade sanitária competente, por motivo de pessoa
coabitante da residência do/a servidor/a, mediante avaliação pelo sistema pericial do Município.
Fundamentação Legal:
Artigos 102 e 103 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
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Licença à Gestante, à Adotante e da Licença Paternidade
Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença-paternidade de cinco dias consecutivos.
Para amamentar o/a filho/a até a idade de seis meses, a servidora terá direito à uma hora durante a jornada de trabalho,
que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.
Quando se tratar de jornada reduzida de um só turno, o descanso especial será concedido pela metade, no início ou no final
do expediente, a critério da servidora.
À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 12 anos de idade serão concedidos cento e oitenta dias
de licença remunerada, para assistência ao adotado. Para criança com mais de 12 anos de idade, o prazo de concessão será de
trinta dias.
Fundamentação Legal:
Artigos 104 a107 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Lei Municipal nº 11.795, de 26 de dezembro de 2012.

Licença para atender Obrigações concernentes ao Serviço Militar
Ao/à servidor/a que for convocado/a para o serviço militar será concedida licença,sem remuneração, mediante documento
oficial que comprove a incorporação.
A licença para atender obrigações concernentes ao Serviço Militar será também concedida ao/à servidor/a que houver feito
Curso de Formação de Oficiais da Reserva das Forças Armadas durante os estágios prescritos pelos Regulamentos Militares.
Fundamentação Legal:
Artigo 108 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Licença para Atividade Política
O/a servidor/a terá direito à licença sem remuneração durante o período entre a sua escolha, em convenção partidária, como
candidato/a a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
A partir do registro da candidatura e até o dia seguinte ao da eleição, o/a servidor/a fará jus à licença, como se em efetivo
exercício estivesse, sem prejuízo de sua remuneração, mediante comunicação, por escrito, do afastamento.
Está licença não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão.
Fundamentação Legal:
Artigo 109 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Licença por motivo de doença em pessoa da família
O/a servidor/a poderá obter licença, por motivo de doença que acometer o cônjuge ou companheiro/a, enteados, filhos, pai,
mãe, padrasto, madrasta e irmãos, provando ser indispensável sua assistência pessoal e não podendo ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo.
Provar-se-á a doença mediante atestado ou laudo médico.
A licença será concedida com remuneração integral, no caso do cônjuge, companheiro /a, filhos e enteados
solteiros ou inválidos, e, nos demais casos, na seguinte forma:
I.
com remuneração integral até três meses;
II.
com redução de um terço, quando exceder de três meses e prolongar -se até seis meses;
III.
com redução de dois terços, quando exceder de seis meses e prolongar -se até doze meses.
IV.
sem vencimento a partir do décimo-terceiro mês, até o máximo de dois anos.
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Quando a pessoa da família se encontrar em tratamento fora do Município, será admitido atestado ou laudo
médico emitido por profissionais da localidade onde estiver. Para a concessão da licença, será necessária a perícia
por junta oficial do Município.
Fundamentação Legal:
Artigo 110 da Lei Municipal nº 4.928 de 17 de janeiro de 1992.
Decreto Municipal nº 526, de 30 de maio de 2011.

Licença para Tratar de Interesses Particulares
Poderá ser concedida ao/à servidor/a ocupante de cargo efetivo, à critério da Administração, licença para trato
de assuntos particulares, sem remuneração, pelo prazo máximo de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez,
por até igual período.
Não se concederá licença pra trato de assuntos particulares ao/a servidor/a que esteja em estágio probatório,
respondendo sindicância, processo administrativo ou, a qualquer título, e esteja ainda obrigado/a à indenização ou à
devolução aos cofres públicos.
Fundamentação Legal:
Artigos 111 a 115 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de ja neiro de 1992.

Licença Prêmio
Após cada quinquênio ininterrupto de exercício no Município, o/a servidor/afará jus a três meses de licença prêmio com a
remuneração do cargo.
Não se concederá licença prêmio ao/a servidor/a que, no período aquisitivo:



sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares, a exceção do previsto no Inciso XVI do artigo 65 da Lei
Municipal nº 4.928/92.

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a con cessão da licença na proporção de um mês para cada falta.
O/a servidor/a poderá optar pelo gozo integral da licença prêmio ou usufruí-la em períodos nunca inferiores a
quinze dias, com anuência da Administração.
É facultado ao servidor converter a licença prêmio em pecúnia, total ou parcialmente. A licença convertida em
pecúnia será paga em parcelas anuais não superiores a dezoito dias cada uma.
Excepcionalmente, o/a servidor/a fará jus à licença prêmio de forma proporcional, à razão de 1/60 (um sessenta
avos) por mês completo de efetivo exercício, quando do falecimento, e nos casos de aposentadoria compulsória ou por
invalidez.
O/a servidor/a poderá compensar licença prêmio vencida com o Imposto Predial e Territorial Urbano e outros
tributos municipais, pelos quais seja obrigado, bem como com os débitos com a Companhia de Habitação de Londrina –
COHAB-LD e com o Plano de Saúde da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina –
CAAPSML, mediante requerimento próprio e apresentação de documento atualizado que comprove o débito.
A compensação de licença prêmio vencida com débitos de IPTU e outros impostos, COHAB e CAAPSML obedecerá a
regulamentação estabelecida pelo Decreto Municipal nº 1287/2011.
Fundamentação Legal:
Artigos 116 a 120 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Lei Municipal nº 9.141, de 04 de setembro de 2003.
Lei Municipal nº 11.414, de 05 de dezembro de 2011.
Decreto Municipal nº 1.287, de 19 de dezembro de 2011.
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Licença para o Desempenho de Mandato Classista
É assegurado ao/à servidor/a o direito à licença com ou sem remuneração, em tempo integral ou meio período, para
o desempenho de mandato sindical representativo da categoria.
Dar-se-á licença a critério da Administração, nas seguintes situações:




com remuneração, por período integral, até o máximo de nove dirigentes, neste número estão incluídos os/as
servidores/as da administração direta, autárquica e fundacional;
com remuneração e carga horária reduzida, desde que o/a servidor/a faça parte da diretoria da entidade;
sem remuneração nos demais casos.

A licença terá duração igual à do mandato.
O/a servidor/a efetivo ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou
função, quando empossar-se no mandato classista.
O período da licença para o desempenho de mandato classista será computado como de trabalho efetivo.
Fundamentação Legal:
Artigos 121 e 122 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Licença por motivo de Acompanhamento do Cônjuge ou Companheiro/A
Poderá ser concedida licença ao/à servidor/a estável, para acompanhar o cônjuge ou companheiro/a que for deslocado/a
para outro ponto do Estado, do território nacional ou do exterior.
A licença será concedida sem remuneração e pelo prazo de até doze meses, prorrogável uma única vez, no máximo por até
igual período, findo o qual o/a servidor/a deverá assumir o exercício do seu cargo.
O tempo de licença por motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro/a não será computado para nenhum
efeito.
Fundamentação Legal:
Artigo 122 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Férias
Todo/a servidor/a fará jus, anualmente, ao gozo de um período de trinta dias de férias, com direito a todas as vantagens,
como se em exercício estivesse. O período aquisitivo será de doze meses de efetivo exercício, contínuos ou não.
É permitido levar em conta de férias as faltas voluntárias ao serviço, até quinze dias, por período aquisitivo. Nos casos de
faltas sucessivas, os dias intercalados, compreendendo domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente serão
igualmente computados.
Também é permitida a conversão de dez dias de férias em pecúnia mediante requerimento do/a servidor/a apresentado
trinta dias antes do início das férias.
A concessão observará a escala organizada anualmente, pela chefia imediata, podendo ser alterada por autoridade superior,
sendo permitida a acumulação de férias de, no máximo, dois períodos e o pagamento da remuneração correspondente ao
período de férias, acrescida de um terço, será pago ao/à servidor/a até o início da fruição.
As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública ou comoção interna.
Fundamentação Legal:
Artigos 123 a 135 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
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Plano de Seguridade Social
O Plano de Seguridade Social do Servidor Público do Município de Londrina, instituído pela Lei Municipal nº 5.268/92, é
gerenciado e administrado pela Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina –
CAAPSML e é composto pelo Plano de Previdência Social e pelo Plano de Assistência à Saúde.

Previdência Social
É Política Contributiva Obrigatória que tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de contribuição.
O Plano de Previdência, de caráter contributivo, cobre:
I.
aposentadoria;
II.
pensão por morte.
Contribuições ao Plano de Previdência:
Responsável pela Contribuição
Servidor Ativo
Servidor Inativo
Pensionista
Empregador - Servidor Ativo
Empregador - Servidor Inativo (CAAPSML)

Percentual de Contribuição
- 11%
- 11% sobre o valor que exceder o teto de
benefícios do RGPS
- 11% sobre o valor que exceder o teto de
benefícios do RGPS
- 17%
- 17%

Plano de Saúde
O Plano de Saúde CAAPSML é ofertado somente aos servidores Municipais de Londrina (ativos, aposentados ou pensionistas
e seus dependentes diretos ou indireto, por adesão facultativa, e oferece benefícios na área de assistência à saúde, em Londrina
e região, com rede credenciada de profissionais de saúde de todas as especialidades, clínicas e hospitais e laboratórios.
As regras para aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e informações referentes ao Plano de
Previdência Social e o de Assistência à Saúde podem ser obtidas junto à Caapsml e no site www.caapsml.com.br.
Fundamentação Legal:
Artigo 136 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Lei Municipal nº 5.268 de 15 de dezembro de 1992.
Lei Municipal nº 11.348, de 25 de outubro de 2011 .
Constituição Federal – Artigo 40
Emenda Constitucional nº 41/2003
Emenda Constitucional nº 47/2005

Direitos de Ordem Pecuniária
Vencimento e Remuneração
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, reajustado periodicamente
de modo a preservar o seu valor aquisitivo.
Os vencimentos mensais estão estabelecidos em moeda corrente oficial, por cargo, classe, referência e nível de vencimento,
especificados nas tabelas constantes do Anexo IV, da Lei Municipal nº 9.337/2004 (PCCS), garantida a manutenção da
complementação salarial constante no código “050” da folha de pagamento, como parte integrante do vencimento do cargo.
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas
em lei.
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O pagamento de qualquer vantagem de ordem pecuniária observará o princípio da proporcionalidade entre seu valor
integral e o período de efetivo exercício para sua aquisição, respeitando-se os prazos e carências previstos em lei, quando
houver.
O/a servidor/a perderá a parcela do vencimento mensal correspondente a:






atrasos injustificáveis;
saídas antecipadas injustificáveis;
ausências sem prévia autorização;
meias-faltas injustificáveis;
faltas injustificáveis.

A remuneração mensal só sofrerá descontos quando a somatória dos atrasos injustificáveis, na forma de regulamento, no
mês, ultrapassar o limite máximo de trinta minutos. No caso de faltas sucessivas, os dias intercalados, compreendendo
domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente, serão computados para efeito de desconto no vencimento.
Independente do fato que lhes tenha dado origem, as reposições, os ressarcimentos e indenizações verificar-se-ão em
obediência as normas estabelecidas no artigo 148 da Lei Municipal nº 4.928/1992.
Fundamentação Legal:
Artigos 140 a 150 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Artigo 19 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.

Indenizações
Constituem indenizações ao/a servidor/a:
I. Diárias;

II. Ajuda de custo;

III. Transporte.

As condições para a concessão das indenizações serão estabelecidas em regulamento.
Fundamentação Legal:
Artigos 152 a 162 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Diárias
O/a servidor/a que, a serviço, se afastar da sede do Município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional ou mesmo dentro do próprio Município fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de locomoção,
alimentação e pousada, conforme regulamentação específica.
A diária será concedida por dia de descanso sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da
sede do Município.
O Regimento que institui normas para a concessão de Diárias e Adiantamentos, na Administração Municipal, a fim de custear
despesas de viagens e estadas, para participação em atividades, eventos, estudo ou missão, fora do Município, relacionados
com o serviço público, foi instituído pelo Decreto Municipal nº 394/2011.
Fundamentação Legal:
Artigos 156 a 157 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Decreto Municipal nº 394, de 26 de abril de 2011 .

Ajuda de Custo
A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de transporte e instalação do/a servidor/a que, no interesse do
serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de residência em caráter permanente ou por determinado período de
tempo, conforme regulamentação específica.
Fundamentação Legal:
Artigos 158 a 161 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
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Transporte
O/a servidor/a que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
por força das atribuições próprias do cargo, conforme regulamento, terá direito à indenização de transporte.
Fundamentação Legal:
Artigo 162 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Dos Auxílios
Auxílio para Diferença de Caixa
Os/as servidores/as que, por designação, paguem ou recebam em moeda corrente, é devido o auxílio para diferença caixa, a
razão de cinco por cento (5%) sobre seus vencimentos. O auxílio será devido, mensalmente, enquanto o/a servidor/a estiver,
efetivamente, executando serviços de pagamento ou recebimento.
Fundamentação Legal:
Artigos 164 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Auxílio Salário-Família
Salário-Família é o auxílio pecuniário concedido ao servidor ativo, inativo ou em disponibilidade, como contribuição ao
custeio das despesas de manutenção de sua família ou dependentes econômicos. São contemplados os servidores cuja
remuneração bruta não exceda o teto praticado pela União, atualmente R$ 1.025,81.
Fundamentação Legal:
Artigos 165 a 172 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Auxílio-Transporte
O auxílio-transporte será devido ao servidor nos deslocamentos da residência para o trabalho e do trabalho para a
residência, na forma estabelecida pelo Decreto Municipal nº 562, de 11 de novembro de 2005, publicado no Jornal Oficial nº
703, de 01 de dezembro de 2005.
O auxílio-transporte será concedido através de créditos em cartão-transporte, de acordo com a necessidade comprovada do
servidor e será custeado pelo servidor até o limite de 6% (seis por cento) de seu vencimento básico.
A concessão do auxílio-transporte refere-se exclusivamente ao transporte urbano municipal.
Fundamentação Legal:
Artigo 173 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Decreto Municipal nº 562, de 11 de novembro de 2005.

Auxílio Alimentação
Será concedido auxílio-alimentação aos/às servidores/as públicos/as municipais ativos/as da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Município de Londrina.
O auxílio-alimentação será lançado na folha de pagamento do/a respectivo/a servidor/a, em código específico, obedecendo
às faixas salariais, definidas em lei.
Para efeito de percepção deste benefício, nos casos de nomeação, exoneração, afastamento não remunerado ou licença sem
vencimentos, o/a servidor/a fará jus ao pagamento proporcional aos dias de trabalho do mês.
O benefício de que trata esta Lei, de natureza indenizatória, não integra o vencimento, remuneração ou salário, nem a estes
se incorpora, para nenhum efeito, não sendo computado para efeitos de quaisquer vantagens que o/a servidor/a perceba ou
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venha a perceber, nem configura rendimento tributável, nem é contado para o efeito do cálculo da contribuição para o Plano de
Seguridade Social do Servidor Público.
Quando o/a servidor/a possuir dois (2) cargos, o auxílio-alimentação será pago com base na remuneração percebida na
matrícula mais antiga.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 7.349, de 06 de abril de 1998.
Lei Municipal nº 8.481, de 16 de agosto de 2001.
Lei Municipal nº 10.503, de 03 de julho de 2008.

Das Gratificações
Função de Confiança Institucional
Ao/à servidor/a investido/a em função de chefia ou assessoramento que não justifique a criação de cargo, é devida
gratificação pelo exercício, mediante designação de função de confiança institucional efetivada por ato próprio do executivo.
As funções de confiança compreendem gestão e assessoramento, conforme segue:
I.
assessoramento técnico-administrativo;
II.
direção intermediária, subordinada diretamente ao titular do órgão;
III.
gerenciamento de unidade administrativa, vinculado diretamente à direção intermediária;
IV.
coordenação de unidade administrativa ou de saúde, vinculada diretamente à direção intermediária ou ao
gerenciamento de unidade administrativa;
V.
coordenação de equipe, programa ou projeto; e,
VI.
direção de unidade de ensino.
As funções de confiança serão preenchidas em conformidade com a estrutura dos órgãos, unidades, serviços e projetos
institucionais, de acordo com a legislação ou a regulamentação específica. Na Educação, será designada direção auxiliar, cujo
ocupante será eleito juntamente com o/a diretor/a, em unidades de ensino que funcionem em três turnos, sendo um deles
noturno, ou tenham mais de quinhentos (500) alunos matriculados.
O/a servidor/a não perderá a remuneração da gratificação quando do impedimento de seu exercício em decorrência de
concessões, afastamentos, licenças e demais casos com previsão em Lei em que haja a garantia da contagem do tempo de
serviço e da percepção da remuneração. O ocupante de função de confiança fará jus à gratificação, conforme valor fixado em lei,
que não será objeto de incorporação, deduzindo-se os valores incorporados, integral ou parcialmente, referentes a gratificações
de igual natureza.
Fundamentação Legal:
Artigos 177 a 178 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Artigos 13 e 14 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.

Gratificação pelo encargo de membro de banca ou comissão examinadora de concurso público e monitoria em
cursos de natureza técnico-administrativo
A gratificação pelo encargo de membro de banca ou comissão examinadora de concurso público e pelo exercício da função
de monitoria de cursos de natureza técnico-administrativa será fixada no próprio ato que designar o servidor.
O Decreto nº 79, de 16 de janeiro de 2013 regulamentou o pagamento da gratificação prevista no artigo 181 da Lei Municipal
nº 4.928/1992, estabelecendo os critérios e valores para a sua concessão.
Fundamentação Legal:
Artigos 181 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Decreto Municipal nº 79, de 16 de janeiro de 2013.
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Gratificação por Atividade Hospitalar
A Gratificação por Atividade Hospitalar, de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal do/aservidor/a, é
devida aos/às servidores/as da Administração Direta e Indireta que exerçam as atribuições de seu cargo, de forma permanente e
continuada, nas Unidades Hospitalares do Município, com exceção dos/as servidores/as ocupantes do cargo de médico/a.
O pagamento da gratificação cessará quando o/a servidor/a deixar de exercer suas atividades nas unidades hospitalares, não
sendo ela incorporada à remuneração sob nenhuma hipótese.
O/a servidor/a que cumprir parcialmente sua jornada de trabalho em unidades hospitalares fará jus à gratificação apenas
sob esta jornada.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 6.096, de 13 de abril de 1995.

Gratificação Especial de Assiduidade
A Gratificação Especial de Assiduidade é concedida mensalmente ao/a servidor/a em razão de sua assiduidade e
pontualidade ao serviço.
No entanto, o valor pago não é computado para fins de contribuição previdenciária, férias, abono de natal, horas extras,
adicional noturno e licença - prêmio, nem incorporado quando da passagem do/a servidor/a para a inatividade, além de não
integrar a base de cálculo para a concessão de vale transporte.
A Gratificação Especial de Assiduidade também não é concedida aos ocupantes de cargos comissionados da Administração
Direta e Indireta.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 8.729, de 02 de abril de 2002.

Gratificação pelo exercício das funções relativas aos processos de licitação
A gratificação é devida ao/a servidor/a ocupante de cargo efetivo, designado pelo Prefeito do Município, pelo exercício das
funções relativas aos processos de licitação desencadeados no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e às
relativas à fiscalização de contratos e convênios.
Essa gratificação é verba acessória que não se incorpora ao vencimento para nenhum fim e sobre a qual não incidem
contribuições previdenciárias, sendo que o/a servidor/a somente terá direito ao recebimento da gratificação pelo tempo em que
permanecer designado para atuação na função.
O pagamento da gratificação está limitado ao número de 60 (sessenta) gratificações.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 10.004, de 14 de julho de 2006.
Lei Municipal nº 11.346, de 20 de outubro de 2011.

Gratificação de risco de vida
A Gratificação de Risco de Vida é devida aos/às servidores/as ocupantes do cargo de Guarda Municipal, em atividade, não
sendo devida em casos de afastamentos previstos no Estatuto próprio e é calculada tendo como base trinta por cento (30%) do
vencimento inicial do cargo.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 10.774, de 30 de setembro de 2009.
Lei Municipal nº 10.981 de 10 de setembro de 2010.
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Gratificação por Atividade de Atendimento Fazendário e Obras (GAAFO)
A Gratificação por Atividade de Atendimento Fazendário e Obras (GAAFO) é devida ao/à servidor/a efetivo/a, pelo exercício
de funções desempenhadas na Gerência de Pronto Atendimento e na Gerência de Cobrança e Controle da Arrecadação da
Diretoria de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda e na Praça de Atendimento e Gerência de Cadastro da Secretaria
Municipal de Obras e Pavimentação.
Essa gratificação é verba acessória que não se incorpora ao vencimento para nenhum fim, sobre a qual não incidem
contribuições previdenciárias e será paga aos/às servidores/as efetivos prestando serviços há mais de um ano nos setores já
citados. Os/as servidores/as serão designados, por decreto, pelo prefeito e terão direito ao recebimento da gratificação pelo
tempo em que permanecerem designados para atuação na função de Atendimento, sendo que poderão ser substituídos por
outro/a da ordem de classificação, a pedido ou por desempenho insuficiente da função, conforme regulamentado no Decreto
Municipal nº 744, de 10 de agosto de 2011.
O número de gratificações está limitado a 50 (cinquenta) para a Secretaria Municipal de Fazenda e a 15 (quinze) para a
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 11.231, de 13 de junho de 2011.
Decreto Municipal nº 744, de 10 de agosto de 2011.

Gratificação pelo Exercício de Cargo de Carreira do Magistério
A Gratificação pelo Exercício de Cargo de Carreira do Magistério será devida aos/às ocupantes dos cargos de Professor,
Professor de Educação Indígena, Professor de Educação Infantil e Professor Assistente de Educação Infantil.
Todas as contribuições incidirão sobre essa gratificação, inclusive a previdenciária de que trata o art. 57, I e II, da Lei
Municipal nº 5.268, de 15 de dezembro de 1992.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 11.317, de 20 de setembro de 2011.

Dos Adicionais
Adicional por Tempo de Serviço
O adicional por tempo de serviço será concedido aos/às servidores/as efetivos ou em comissão, à razão de um por cento,
não cumulativo, para cada ano, contínuo ou não, de efetivo exercício sob o regime estatutário e seu pagamento incidirá
somente sobre o vencimento básico.
Na concessão do adicional por tempo de serviço, não será considerado o tempo de ex-servidor/a, seja no regime estatutário,
da Consolidação das Leis do Trabalho, da Contratação Temporária ou em quaisquer outras formas.
Ao/à servidor/a que tiver completado ou venha a completar 25 anos de serviço público municipal local, sob qualquer regime
será concedido, excepcionalmente neste anuênio o percentual correspondente a 17,666% (dezessete vírgula seiscentos e
sessenta e seis por cento), o qual será agregado ao adicional já concedido, retornando à razão de 1% (um por cento) nos
anuênios subsequentes.
Fundamentação Legal:
Artigos 184 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Adicional de Insalubridade ou Periculosidade
Os/as servidores/as que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um
adicional, que corresponderá:
I.
no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau
definido em perícia;
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II.

no caso de periculosidade, a trinta por cento do vencimento.

O/a servidor/a que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo
permitida a acumulação.
O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem
causa à sua concessão.
Fundamentação Legal:
Artigos 185 a 187 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Adicional por Serviço Extraordinário
Será considerado extraordinário, o serviço prestado no período que anteceder ou exceder a jornada normal do/a servidor/a
segundo as normas estabelecidas no Estatuto do Servidor e em regulamentação específica.
O serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de
trabalho, sendo permitido, somente, para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas
horas diárias. Deverá ser sempre precedido de convocação prévia expressa, pela chefia imediata que justificará o fato.
O serviço extraordinário realizado no horário previsto no art. 190 (Adicional Noturno), da Lei Municipal nº 4.928/92, será
acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra.
Fundamentação Legal:
Artigos 188 a 189 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Adicional Noturno
O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá
o valor/hora acrescido de mais vinte por cento (20%), computando-se cada hora como de cinquenta e dois minutos e trinta
segundos.
Fundamentação Legal:
Artigo 190 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Adicional de Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado
O Adicional de Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado – ADAE é devido mensalmente aos ocupantes de cargos do
grupo de Carreira de Estado, no valor correspondente a 100% dos vencimentos do/a servidor/a.O Adicional de Carreira de
Estado é devido aos ocupantes dos cargos de: Auditor Interno, Auditor Fiscal de Tributos, Procurador do Município, Analista de
Sistemas, Assistente de Auditoria Interna – Transitório, Contador, Gestor de Planejamento, Economista, Administrador, Analista
de Sistema – Transitório e aos integrantes da Classe B do cargo de Promotor de Saúde Pública.
O Adicional Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado – ADAE é extensivo aos ocupantes dos cargos de:
 Técnico de Saúde Pública, na função de Assistência Técnica de Enfermagem em Vigilância Sanitária e na função de
Assistência Técnica de Saúde em Vigilância Sanitária no valor correspondente a quarenta por cento do vencimento do
servidor;
 Técnico de Gestão Pública, na função de Assistência Técnica de Fiscalização, no valor correspondente a quarenta por
cento do vencimento do servidor;
 Técnico de Gestão Pública, na função de Assistência em Controladoria Institucional, no valor correspondente a
quarenta por cento do vencimento do servidor;
 Técnico de Gestão Pública, na função de Assistência em Análise e Execução de Atividades Fiscais e Tributárias, no valor
correspondente a quarenta por cento do vencimento do servidor.
 Técnico de Gestão Pública, na função de Assistência Técnica de Informática, no valor correspondente a quarenta por
cento do vencimento do servidor;
 Técnico de Gestão Pública na função de Assistência em Análise e Desenvolvimento de Informática e de Assistência em
Análise e Suporte de Informática, no valor correspondente a cinquenta por cento do vencimento do servidor, e
34



Promotor de Saúde Pública, nas funções de Serviço de Enfermagem em Vigilância Sanitária, Serviço de Farmacêutica
Bioquímica em Vigilância Sanitária, Serviço de Medicina Geral em Vigilância Sanitária, Serviço de Medicina Veterinária
em Vigilância Sanitária, Serviço de Medicina Sanitarista em Vigilância Sanitária – suplementar, no valor correspondente
a cem por cento dos vencimentos do servidor.

Fundamentação Legal:
Artigos 20 e 22 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.

Adicional por Responsabilidade Técnica
O adicional por Responsabilidade Técnica correspondente a setenta por cento (70%) dos vencimentos será pago aos
ocupantes dos cargos de:
 Gestor de Engenharia e Arquitetura nas funções de: Serviço de Engenharia Florestal, Serviço de Engenharia Civil, Serviço
de Engenharia Ambiental, Serviço de Engenharia Agronômica, Serviço de Arquitetura Urbanista, Serviço de Engenharia
Elétrica, Serviço de Engenharia Química e Serviço de Engenharia do Trabalho;
 Gestor Territorial nas funções de: Serviço de Tecnologia em Saneamento, Serviço de Geografia, Serviço de Geologia e
Serviço de Biologia;
 Gestor Social nas funções de: Serviço Social, Serviço de Economia Doméstica, Serviço de Sociologia, Serviço de Terapia
Ocupacional, Serviço de Educação Social, Serviço de Pedagogia e Serviço de Gestão do Esporte, da Educação Física e do
Lazer;
 Promotor de Saúde Pública nas funções de: Serviço de Psicologia, de Serviço de Enfermagem, de Serviço de
Enfermagem do Trabalho, Serviço de Nutrição, Serviço de Odontologia, Serviço de Biomedicina, Serviço de
Farmacêutica Bioquímica, Serviço de Fisioterapia, Serviço de Fonoaudiologia, Serviço de Enfermagem em Urgência e
Emergência, Serviço de Enfermagem em Regulação e Auditoria e Serviço de Farmacêutica;
 Gestor Cultural nas funções de:Serviço de Biblioteconomia, Serviço de Análise e Preservação Histórica, Serviço de
Museologia, Serviço de Programação Cultural e Serviço de Regência de Instrumentos Musicais;
 Gestor de Comunicação nas funções: Serviço de Jornalismo, Serviço de Diagramação-Suplementar; Serviço de Relações
Públicas e Serviço de Reportagem Fotográfica;
 Promotor de Saúde da Família e Atenção Domiciliar nas funções de: Serviço de Enfermagem em Saúde da Família e
Atenção Domiciliar; Serviço de Educador Físico em Saúde da Família e Atenção Domiciliar; Serviço de Nutrição em
Saúde da Família e Atenção Domiciliar; Serviço de Psicologia em Saúde da Família e Atenção Domiciliar; Serviço de
Farmacêutica em Saúde da Família e Atenção Domiciliar.
O Adicional de Responsabilidade técnica, correspondente a trinta e cinco por cento (35%) dos vencimentos, é devido aos
ocupantes do cargo de Técnico de Gestão Pública, na função de Assistência Técnica Agroflorestal, Assistência Técnica de Obras,
Assistência em Análise de Projetos e Serviços de Obras, Assistência em Análise de Projetos e Serviços de Agroflorestais e
Assistência em Análise de Projetos e Serviços Ambientais.
Fundamentação Legal:
Artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.

Abono de Natal
O abono de natal será pago, anualmente, a todo/a servidor/a municipal, ativo/a ou inativo/a, independentemente da
remuneração a que fizer jus e corresponderá a um doze avos, por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em
dezembro do ano correspondente. No caso dos inativos/a e pensionistas, o abono será pago de acordo com os proventos que
perceberem na data deste pagamento.
A fração igual ou superior a quinze dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do cálculo do abono de
natal.
O abono de natal será pago em duas parcelas, a primeira entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda até o dia
vinte de dezembro de cada ano, sendo ainda facultado ao/a servidor/a, por ocasião do gozo de suas férias regulamentares,
receber o abono de Natal, referente à primeira parcela, desde que o requeira, no mês de janeiro do correspondente ano.
Para fins do cálculo da remuneração, serão computados o vencimento do cargo e as vantagens permanentes devidas em
dezembro do ano correspondente, acrescida da média das vantagens pecuniárias temporárias, a qualquer título, recebidas
pelo/a servidor/a nos meses de dezembro do ano anterior até novembro do ano correspondente.
35

Fundamentação Legal:
Artigos 191 a 193 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
Lei Municipal nº 11.433, de 14 de dezembro de 2011.

Do Regime de Sobreaviso
O regime de sobreaviso destina-se à execução de serviços emergenciais em atividades de duração continuada.
Considera-se de sobreaviso o/a servidor/a que tiver de permanecer em condições de, a qualquer momento, ser
convocado/apara o serviço e cada escala de sobreaviso será de, no máximo, vinte e quatro horas.
Consideram-se serviços emergenciais todos aqueles destinados a atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, serviços e equipamentos.
As horas de sobreaviso serão contadas à razão de trinta por cento (30%) do vencimento básico do/a servidor/a, inclusive em
casos de convocação em que tenha que se deslocar ou prestar qualquer tipo de serviço, quer pessoalmente ou por meio de
contatos telefônicos, da internet e de outros.
Independentemente do motivo, caso o/a servidor/a escalado/a para o regime de sobreaviso não atenda à convocação de
prestação de serviço não fará jus ao pagamento correspondente àquela escala e receberá uma das penalidades previstas no
artigo 210 da Lei Municipal nº 4.928/92, de acordo com a gravidade e os prejuízos causados.
A duração do trabalho normal será remunerada na forma ordinária, ainda que inclusa na escala de sobreaviso.
As atividades que poderão utilizar-se do regime de sobreaviso são:
I.
Atendimento às necessidades dos serviços em funcionamento vinte e quatro e dezesseis horas ininterruptas, inclusive
aos sábados, domingos e feriados;
II.
Atenção às ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;
III.
Serviço de manutenção dos sistemas informatizados;
IV.
Serviço de acompanhamento e manutenção da frota de veículos, do sistema viário e de trânsito urbano;
V.
Serviço de iluminação pública;
VI.
Serviços de fiscalização das posturas municipais; e
VII.
Serviços de suporte e/ou emergência às atividades desenvolvidas em Casas-Abrigo e no Projeto Sinal Verde.
A vantagem decorrente do Regime de Sobreaviso não será computada para fins de contribuição previdenciária, férias, abono
de Natal, horas extraordinárias, adicionais e licença-prêmio; não será incorporada quando da passagem do/a servidor/a para a
inatividade e nem integrará a base de cálculo para a concessão de auxílio-transporte e auxílio-alimentação.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 8.978, de 22 de novembro de 2002.

Dos Deveres, das Proibições e das Responsabilidades
Deveres do/a Servidor/a Público/a
São deveres do/a servidor/a:









ser assíduo/a e pontual;
cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais;
desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido/a;
guardar sigilo sobre os assuntos de repartição e sobre despachos, decisões e providências;
representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções;
tratar com urbanidade os/as companheiros/as de serviço e as partes, atendendo-os sem preferências pessoais;
manter espírito de cooperação e solidariedade com os/as companheiros/as de trabalho;
zelar pela economia do material sob sua guarda e utilização e pela conservação do patrimônio público;
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atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou
providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias e administrativas, para defesa do Município, em juízo ou
administrativamente;
estar em dia com as leis, os regulamentos, os regimentos, as instruções e as ordens de serviços que digam respeito às funções por
ele/a exercidas;
submeter-se á inspeção médica que for determinada pela autoridade competente;
frequentar cursos instituídos para aperfeiçoamento ou especialização;
prestar serviços extraordinários, quando regularmente convocado/a, executando os que lhe competirem;
manter conduta funcional honesta, compatível com a dignidade da função pública e com a moralidade administrativa;
atender com presteza e satisfatoriamente:
a. ao público em geral, prestando as informações requeridas, exceto as protegidas por sigilo; e
b. à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Fundamentação Legal:
Artigo 202 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Proibições
Ao/à servidor/a é proibido:


retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;



entreter-se, durante as horas de trabalho, em atividades estranhas ao serviço.



exercer atividades particulares no horário de trabalho;



promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas;



exercer comércio entre os/as companheiros/as de serviço e promover listas de donativos dentro da repartição.



empregar material do serviço público em serviço particular;



coagir ou aliciar subordinados/as ou companheiros/as de trabalho com objetivos de natureza política ou partidária;



fazer contratos de natureza comercial e industrial com o município, por si ou como representante de outrem;



exercer funções de direção ou de gerência de empresas bancárias, industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações
comerciais ou administrativas com o município, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a
finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado (não está compreendida na proibição a participação em sociedades nas
quais o município seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio);



exercer emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relação com o Município, em matéria que se
relaciona com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado(não está compreendida a participação em sociedades nas
quais o município seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio);



comerciar ou ter parte em sociedades comerciais, nas condições mencionadas no inciso II do artigo 204 da Lei nº 4.928/92, podendo,
em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comanditário;



praticar atos de sabotagem contra o serviço público;



praticar a usura em qualquer de suas formas;



constituir-se procurador/a de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de
interesse de parente até segundo grau;



solicitar ou receber de terceiros qualquer vantagem, por trabalhos realizados na repartição ou pela promessa de realizá-los;



valer-se de sua qualidade de servidor/a, para desempenhar atividades estranhas às funções ou para lograr, direta ou indiretamente,
qualquer proveito;



ofender a dignidade ou o decoro de colega de trabalho ou particular ou propalar tais ofensas;



opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou à execução de serviço;



proceder de forma desidiosa;



dar preferência ao andamento de documentos ou processos, a fim de atender interesse pessoal;



proferir ameaça, em serviço ou em razão deste; e



recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

Fundamentação Legal:
Artigos 203 e 204 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992.
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Responsabilidades
O/a servidor/a é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Municipal, por dolo ou culpa
devidamente apurados.
Caracteriza especialmente a responsabilidade:
I.
II.
III.
IV.

Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda, ou por não prestar contas, ou não as tomar, na forma e
prazos estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço;
Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos
a seu exame ou fiscalização;
Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despachos, guias e outros documentos da receita, ou
que tenham com eles relação;
Por qualquer erro de cálculo, redução ou omissão contra a Fazenda Pública.

Em se tratando de danos causados a terceiros, responderá o/a servidor/a perante a Fazenda Municipal, em ação regressiva,
proposta depois de transitar em julgado a decisão judicial que houver condenado a fazenda ao ressarcimento dos prejuízos.
A responsabilidade administrativa não exime o/a servidor/a da de natureza civil ou criminal, que no caso couber, nem o
pagamento de indenização a que ficar obrigado/ao exime de pena disciplinar em que incorrer.
Fundamentação Legal:
Artigos 205 a 209 da Lei Municipal nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992

Processo Administrativo
As apurações disciplinares dos/as Servidores/as Públicos/as Municipais do Poder Executivo, incluídas a Administração Direta,
Autárquica e Fundacional, são regidas pela Lei nº 9.864, de 20 de dezembro de 2005, com as alterações introduzidas pela Lei
Municipal nº 10.564, de 11 de novembro de 2008.
A Corregedoria-Geral do Serviço Público do Município de Londrina, unidade organizacional subordinada à Procuradoria Geral
do Município, tem por finalidade a realização de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, incluindo, quando for o
caso, o processo de revisão das decisões de mérito transitadas em julgado, nestes mesmos processos, no âmbito da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
A autoridade ou cidadão que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público deverá encaminhá-la à
Corregedoria Geral para imediata apuração.
Nas apurações disciplinares serão assegurados aos/às servidores/as públicos/as o contraditório e a ampla defesa, não sendo
aceitas denúncias anônimas, excetos em casos de denúncias relativas a desvio de recursos financeiros.
Fundamentação Legal:
Lei Municipal nº 9.864, de 20 de dezembro de 2005.
Lei Municipal nº 10.564, de 11 de novembro de 2008.

Penalidades
São penas disciplinares:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

advertência;
repreensão;
suspensão;
multa;
demissão;
cassação da aposentadoria ou da disponibilidade.
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Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem
para o serviço público e os antecedentes funcionais, considerados os últimos cinco (5) anos.
A pena de advertência será aplicada em razão de negligência.
A pena de repreensão será aplicada nos casos de falta de cumprimento dos deveres e de reincidência em falta que tenha
resultado na pena de advertência.
A pena de demissão será aplicada por motivo de:













crime contra a administração pública;
abandono de cargo;
incontinência, má conduta ou mau procedimento, em serviço ou em razão deste;
insubordinação grave em serviço;
ofensa física, em serviço, a servidor/a ou a particular, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem;
aplicação indevida dos dinheiros públicos;
lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;
revelação de segredo confiado em razão do cargo ou função, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Município ou
particulares;
recebimento ou solicitação de propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem,
ainda que fora de suas funções, mas em razão delas;
solicitação, por empréstimo, de dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição ou
estejam sujeitos à sua fiscalização;
exercício de advocacia administrativa;
acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas.

Considera-se abandono de cargo, a ausência ao serviço, sem justa causa, por trinta dias consecutivos.
Será, ainda, demitido, o/a servidor/a que, durante o período de doze meses, faltar ao serviço sessenta dias,
interpoladamente, sem justa causa.
Prescreverá a punibilidade:
I.
das faltas sujeitas às penas de demissão, de cassação de aposentadoria e de disponibilidade, em quatro anos;
II.
das faltas sujeitas às penas de advertência, repreensão e suspensão, em cento e oitenta dias;
III.
da falta também prevista em lei como infração penal, no mesmo prazo correspondente à prescrição da punibilidade
desta.
O prazo da prescrição inicia-se no dia em que a autoridade responsável pela apuração da infração disciplinar tomar
conhecimento de sua ocorrência e interrompe-se pelo despacho decisório de instauração de sindicância ou de processo
administrativo disciplinar.
Todas as penas disciplinares serão aplicadas por escrito, por ato emanado de autoridade competente, nos termos do
disposto no art. 219 da Lei Municipal nº 4.928/92.
Fundamentação Legal:
Artigos 210 a 223 da Lei Municipal 4.928, de 17 de janeiro de 1992.

Das Carreiras
As possibilidades de carreira, de acordo com o respectivo cargo, estão classificadas em carreira por conhecimento, carreira
por competências e habilidades e carreira por merecimento, conforme segue:
I.
carreira por conhecimento: é o conjunto de referências na tabela de vencimentos, que visa incentivar o
aperfeiçoamento profissional;
II.
carreira por competências e habilidades: é o conjunto de classes de um mesmo cargo, com a função de valorizar as
competências e habilidades individuais; e,
III.
carreira por merecimento: é o conjunto de níveis na tabela de vencimentos que visa incentivar a melhoria do
desempenho e dos resultados individuais e coletivos.

39

As promoções nas carreiras ocorrerão periodicamente entre os ocupantes de cargos efetivos que tiverem cumprido os
requisitos e condições especificados para a carreira, ficando a participação no processo de promoção condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos básicos:
IV.
V.
VI.
VII.

ter cumprido o estágio probatório;
estar há, no mínimo um ano, em pleno exercício das funções respectivas do cargo;
possuir o nível de escolaridade básico exigido para o cargo;
não ter usufruído licença ou afastamento, com ou sem remuneração, consideradas ou não de efetivo exercício pela Lei
Municipal nº 4.928/19992, por período superior a trezentos e sessenta e cinco dias, consecutivos ou não, nos últimos
três anos.
VIII.
não ter apresentado mais que duas faltas injustificadas ao serviço nos últimos três anos; e
IX.
não ter sido suspenso disciplinarmente, por qualquer prazo, nos últimos três anos.
Os/as servidores pertencentes ao cargo de Agente de Gestão Pública que ingressaram no cargo, antes de 27 de janeiro de
2004, ficam dispensado/as do preenchimento do requisito de nível de escolaridade básico exigido para o cargo.
As situações dispostas nos incisos II e IV, acima descritos não serão condicionantes aos processos de promoção quando
ocorrerem por força de:








designação à função de confiança;
nomeação ao exercício de cargo comissionado do Município;
exercício de mandato classista ou político;
licença-gestante e à adotante;
licença-prêmio;
convênio, nos termos da legislação vigente, que tenha sido devidamente aprovado e efetivamente formalizado; e
reabilitação funcional, na forma do art.53 da Lei Municipal nº 4.928/92.

Fundamentação Legal:
Artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004. (PCCS Geral)
Artigos 7º e 8º da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012 (PCCS Magistério)

Carreira por Conhecimento
A Promoção na Carreira por Conhecimento é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior da tabela de
vencimentos e ocorrerá mediante apresentação de requerimento do/a servidor/a interessado/a, que poderá ser feito a partir do
primeiro dia do mês correspondente à data de admissão no serviço público.
A participação no processo de promoção na carreira por conhecimento está condicionada ao preenchimento dos requisitos
o
básicos definidos no artigo 7 da Lei Municipal nº 9.337/2004 e artigo 8º da Lei Municipal nº11.531/2012 e aos seguintes
requisitos específicos:
I.
II.

não ter atingido a última referência da carreira por conhecimento;
ter alcançado pontuação igual ou superior à mínima exigida no sistema de avaliação funcional nas duas (2) últimas
avaliações;
possuir tempo de efetivo exercício no cargo e na referência em que estiver posicionado, de, no mínimo quatro (4) anos,
contados retroativamente da data do protocolo do pedido de promoção; e,
ter alcançado cem (100) pontos, a cada referência da carreira, obtidos mediante a apresentação de certificados e
diplomas de cursos e eventos de capacitação e aperfeiçoamento.

III.
IV.

Os cursos e eventos deverão apresentar compatibilidade direta com as funções do cargo, estabelecida em regulamento
próprio, e serão pontuados conforme segue:










ensino médio: 80 pontos;
curso de educação profissional de nível técnico: 80 pontos;
curso sequencial de educação superior: 90 pontos;
curso de graduação de educação superior: 100 pontos;
curso de pós-graduação lato sensu: 100 pontos;
curso de mestrado: 150 pontos;
curso de doutorado: 160 pontos; e,
eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e frequência efetiva abaixo de 20h,0,15 ponto por hora.
eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e frequência efetiva igual ou superiores a 20h,0,20 ponto
por hora.
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Não serão pontuados cursos exigidos como requisito para ingresso no cargo.
Para obtenção da pontuação de cem (100) pontos o/a servidor/a deverá apresentar titulação, obrigatoriamente, em pelo
menos uma promoção a cada duas em que participe.
A pontuação correspondente ao ensino médio será atribuída exclusivamente aos/às servidores/as ocupantes de cargo com o
requisito de ingresso de ensino fundamental.
A pontuação correspondente ao curso de educação profissional de nível técnico será atribuída integralmente aos servidores
ocupantes de cargo com requisito de ingresso de ensino fundamental e médio e em 50% para os servidores ocupantes dos
demais cargos.
Para fins da primeira participação no processo de promoção na carreira por conhecimento, o/a servidor/a que tenha
concluído com êxito o período de estágio probatório, ficará dispensado/a do cumprimento do requisito de ter alcançado
pontuação igual ou superior à mínima exigida no sistema de avaliação funcional nas duas(2) últimas avaliações, desde que não
tenha participado regularmente de dois processos de avaliação de desempenho funcional, e, ainda, que caso tenha participado,
não tenha obtido desempenho inferior ao exigido pelo respectivo regulamento, observados todos os demais requisitos legais e
regulamentares.
Fundamentação Legal:
Artigo 8º da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigo 9º da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012.
Decreto Municipal nº 654, de 29 de maio de 2012.

Carreira por Competências e Habilidades
A Promoção na Carreira por Competências e Habilidades ocorrerá mediante processo de promoção à mesma classe ou à
classe imediatamente superior, sempre dentro do mesmo cargo e respeitado o nível de escolaridade exigido para provimento
inicial no cargo,
No quadro de cargos da Administração Municipal existem alguns que possuem classes diferentes dentro do mesmo cargo
(Ver Anexo I da Lei Municipal nº 9.337/2004 e Lei Municipal nº 11.531/2012), como sugere a tabela a seguir:
Cargo
Administrador

Código do Cargo

Classe (s)

Código + Classe

Participa da Promoção

ADM

ÚNICA

ADMU

Não

A

PROA

B

PROB

A

TGPA

B

TGPB

C
A

TGPC
AGPA

B

AGPB

C

AGPC

D

AGPD

A
B

TSPA
TSPB

Professor

PRO

Técnico de Gestão Pública

TGP

Agente de Gestão Pública

Técnico de Saúde Pública

AGP

TSP

Sim

Sim

Sim

Sim

Na tabela acima se verifica que um/a servidor/a no cargo de Administrador não poderá participar da promoção por
Competências e Habilidades por se tratar de cargo com Classe Única.
Os/as servidores/as dos outros cargos, na tabela utilizada como exemplo, que possuem classes poderão participar do
processo de promoção desde que cumpram os requisitos definidos pelo artigo 7º da Lei Municipal nº 9337/2004 e artigo 8º da
Lei Municipal nº 11.531/2012, e aos seguintes requisitos específicos:
I.
II.

ter alcançado pontuação igual ou superior à mínima no sistema de avaliação funcional nas últimas duas avaliações; e,
ter preenchido os requisitos da função em que ocorrerá a promoção, conforme edital.
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O processo de Promoção por Competências e Habilidades ocorrerá por meio de:
I.
II.
III.

IV.

testes compatíveis com a função em que ocorrerá o provimento;
análise de currículo;
tempo de serviço no setor de referência, para os/as servidores/as, e tempo de serviço nas instituições e órgãos públicos
do sistema municipal de ensino, considerando o tempo de serviço público municipal local e ininterrupto,
independentemente do regime jurídico adotado, exclusivo para os professores; e
perícia Médica.

A promoção ocorrerá somente nas classes, funções e quantidades estabelecidas no edital de abertura do processo de
promoção, sendo permitida a abertura de novas vagas apenas dentro do período de validade do processo.
A promoção será efetivada no primeiro semestre de cada ano às funções para as quais houver abertura de vagas.
Fundamentação Legal:
Artigo 9º, 10 e 11 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigos 10, 11, 12 e 13 da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012.

Carreira por Merecimento
A Promoção na Carreira por Merecimento é a passagem do nível atual para os níveis imediatamente superiores da tabela de
vencimentos e ocorrerá em anos ímpares, sendo concedida sempre no mês de outubro, conforme regulamento de abertura e
demais disposições legais. Ela será de dois níveis para todos os/as servidores/as que obtiveram pontuação igual ou superior à
mínima exigida no sistema de avaliação funcional e realizada nos dois anos anteriores à abertura do processo.
Essa promoção está condicionada ao preenchimento dos requisitos básicos definidos no artigo 7º, da Lei Municipal nº
9.337/2004 e artigo 8º, da Lei Municipal nº 11.531/2012 e aos seguintes requisitos específicos:
I.
não ter atingido o último nível da referência em que estiver posicionado; e,
II.
não ter sido aposentado antes do primeiro dia do mês de concessão.
Fundamentação Legal:
Artigo 12 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigo 13 da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012.

Da Avaliação Funcional
O Executivo Municipal deverá, mediante ato próprio, criar sistema de avaliação funcional periódica composto
preferencialmente de fatores objetivos, conforme regulamento específico. Aos/às servidores/as responsáveis pelas avaliações
nos respectivos setores da administração, será obrigatória a participação em capacitação realizada pela Diretoria de
Desenvolvimento Humano (DDH)/Gerência de Carreiras(GC) , para esclarecimentos e orientações sobre a forma correta de
aplicação da avaliação. A equipe da GC, responsável pelo recebimento das avaliações, deverá sistematizar os dados obtidos e
juntamente com a Gerência de Treinamento e Desenvolvimento (GTD), propor capacitações específicas voltadas a sanar
deficiências apontadas.
A avaliação funcional deverá orientar as políticas de recursos humanos, sempre que conveniente à melhoria da eficiência e
da qualidade dos serviços públicos.
Fundamentação Legal:
Artigo 25 da Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigo 25 da Lei Municipal nº 11.531, de 09 de abril de 2012.

Da Capacitação e Desenvolvimento
O Executivo Municipal deverá criar sistema de capacitação e desenvolvimento dos ocupantes de cargos efetivos, visando
atender às necessidades dos cargos e carreiras, criados pela Lei Municipal nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004, e melhorar os
resultados de eficiência e qualidade dos serviços públicos.
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Para a consecução desses objetivos, conforme o art. 26 da Lei Municipal nº 9.337, o Executivo deverá direcionar, no mínimo,
meio por cento (0,5%) do orçamento anual, obtido obrigatoriamente do orçamento anual de cada Secretaria e órgãos da
Administração Indireta, estabelecido em lei própria. No orçamento haverá previsão para contratação de consultorias externas,
locação de salas/auditórios, pagamento de servidores efetivos aptos a ministrarem temas, aquisição de equipamentos e
materiais necessários para programa de desenvolvimento dos servidores.
Cabe a SMRH/DDH/GTD propor o programa de desenvolvimento profissional dos servidores a partir das considerações
levantadas nas avaliações anuais das próprias capacitações e de Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) a ser
efetuado junto às secretarias e órgãos da Administração Pública Municipal.
o

A Prefeitura de Londrina, nos termos da Lei Federal n 9.394/1996, criará programa de formação continuada e
desenvolvimento aos/às ocupantes de cargos das carreiras de magistério, visando atender às necessidades dos cargos e
carreiras, criados por esta lei e melhorar os resultados de eficiência e qualidade dos serviços públicos em educação, com
recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Educação (SME). Esse programa deverá contemplar
equitativamente todas as áreas e níveis de atuação dos profissionais da educação dos órgãos públicos integrantes do Sistema
Municipal de Ensino por meio de um plano a ser elaborado anualmente pelos órgãos responsáveis.
Fundamentação Legal:
Artigos 26 a 28 da Lei nº 9.337, de 19 de janeiro de 2004.
Artigo 26 da Lei nº 11.531, de 09 de abril de 2012.
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