Servidores aguardam
comprometimento do prefeito em
relação a pauta de reivindicações
O Sindserv encaminhou o documento para a Administração, que espera parecer da
Procuradoria do Município para só então ser submetido a assinatura de Kireeff

Secretário de Saúde
comparece à OLT e
ouve servidores

Apesar da aprovação
da Lei 11.794,
servidor ainda
aguarda EPIs.
Importante via
de trânsito é
reconstruída graças
ao empenho dos
servidores
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Editorial
Amigo Servidor, Amiga Servidora,
Após um longo trabalho de negociação com a
nova Administração Municipal, aguardamos o
desfecho de uma luta que nos trará motivos para
comemorar a colheita de mais alguns bons frutos
para a nossa categoria.
Mesmo antes do início desta nova gestão já
tínhamos dado início à conversa com o prefeito
Alexandre Kireeff cobrando dele o respeito
pelos servidores que havia sido negado por
seus antecessores. O prefeito por sua vez
comprometeu-se em fazer valer este respeito
pela categoria.
Com a aprovação da nossa pauta de
reivindicações, por parte da Administração,
mais uma vez trabalhamos para que o prefeito
estabelecesse prazos para o cumprimento do
documento, uma vez que ele, dentro de sua
campanha, sempre trabalhou com a palavra

“planejamento”.
Esse documento foi redigido e agora está passa
pela análise da Procuradoria do Município
e assim que ele for assinado pelo prefeito,
serão determinados prazos e metas para se
fazer cumprir nossa pauta de reivindicações
e caminhar mais alguns passos na busca pela
valorização dos direitos dos servidores públicos
municipais de Londrina.
Outro motivo para comemorar o mês de maio é a
comemoração de um dos dias mais importantes
do ano, o Dia das Mães. Eu, Marcelo Urbaneja, em
nome de toda a diretoria do Sindserv Londrina,
gostaria de estender um abraço carinhoso a
todas as mães, que não são mães somente neste
dia, mas são mães durante toda a vida. Essas
mulheres trabalhadoras e guerreiras que se
desdobram em prol da harmonia de suas famílias,
para todas elas o nosso parabéns.

Marcelo Urbaneja
Presidente do Sindserv

O Sindserv informa que está com novo horário de
atendimento: Das 8h às 18h sem interrupção para o almoço
Curtam nossa página no Facebook e fiquem por dentro das últimas notícias!
https://www.facebook.com/sindserv.londrina
Fique atento! O Sindicato tem um novo telefone:
(43) 3372-1257
Servidor, é muito importante que você mantenha o seu cadastro atualizado no Sindserv. Essa informação é essencial
para melhorarmos nosso atendimento
		
Sindserv - Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina - Rua Bélgica, 821 - fone/fax (43) 3342 1157 - Site: www.sindserv.com.br - E-mail:
Expediente:
jornalismo@sindserv-ld.com.br - Produção e criação: Mais Comunicação (43) 3338-9626 - Jornalista Responsável: Marcos Sanches Alves – MTB: 7197 - Impressão: Folha de
Londrina - Tiragem: 6.000 - Diretoria Executiva - Presidente: Marcelo Urbaneja - Secretário de Finanças e Administração: Leonildo Guergolet - Secretária Geral: Pilar Nadir
Alvares Soldório - Secretário de Ação Social: Marco Modesto - Secretário da Cultura: Júlio Cezar Gomes - Secretária de Formação Sindical: Érika Otaguiri - Secretário de
Saúde e Condições de Trabalho: Edson Ap. Pedroso - Secretária de Comunicação: Regina Dirce Fanti Silva - Secretário de Assuntos Jurídicos: Fábio Vinícius Molin

Sindserv
Sindserv| Março
| Maio 2013

11
3

Prefeitura valoriza trabalhadores terceirizados
Não é de hoje que a luta por melhorias nas
condições de trabalho fazem parte das nossas
bandeiras. É por isso que mesmo antes do
prefeito Kireeff assumir seu mandato demos
início ao diálogo franco para mostrar ao nosso
governante, que da forma que os servidores
vinham sendo tratados, não dava mais.
Não pedimos nada de além de respeito e
o atendimento das reivindicações que os
trabalhadores merecem. Assim como vem
acontecendo nos recentes casos a de renovação
de contratos emergenciais patrocinados pela
prefeitura. A merenda escolar foi renovada com
um índice de 18,5% de aumento e a coleta de lixo
que no próximo contrato pode custar até R$ 13,6
milhões.
No caso da merenda escolar, segundo o secretário

de Gestão Publica, Rogério Carlos Dias, o motivo
do aumento se dá a partir dos 9% de reajuste
salarial no piso da categoria mais a inclusão do
auxílio alimentação. No outro caso, o indicativo
de greve dos coletores de lixo, culminou com
17% de aumento salarial, mais 40% de adicional
de insalubridade e mais um vale alimentação
de R$ 457,00 já para junho. Consideramos esses
reajustes legítimos para as categorias.
Em ambos os casos, o município respeitou os
direitos dos trabalhadores regidos pela CLT, mas
e quanto aos servidores públicos municipais,
que recebem um vale alimentação de R$ 240,00?
Onde um servidor do departamento de obras e
uma merendeira, que amarga ser enquadrada
como cargo transitório, recebem de salário inicial
R$ 632,00? E os mais de 3 mil servidores que

estão há mais de 10 anos sem aumento real de
salário.
É importante frisar que em todo o contrato
terceirizado firmado pela prefeitura, são levados
em consideração o custo da mão de obra (salários
e encargos trabalhistas), custos de manutenção
da empresa, os materiais e insumos utilizados,
além do lucro dos empresários que gira entre os
8% a 12%.
Quem é capaz de afirmar e demonstrar através
de documentos que o serviço realizado pela
empresa terceirizada é mais barato que o serviço
publico?
Conclusão: O serviço terceirizado explora a pessoa
em nome do lucro e quem se utiliza do serviço
terceirizado colabora com a corrupção.

Este é o documento que aguarda a assinatura do prefeito
Pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho que
fazem de um lado, representando os trabalhadores,
o SINDSERV-LD – SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
80.921.364/0001-43, com sede na Rua Bélgica, 821,
Jardim Igapó, Londrina – PR., neste ato representado
pelo seu Presidente MARCELO DE LIMA URBANEJA
e de outro a Prefeitura do Município de Londrina,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.771.477/0001-70,
com sede na Avenida Duque de Caxias, 635, Londrina
– PR, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr.
Prefeito do Município de Londrina Alexandre Lopes
Kireeff, têm justo e acordado as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA 1ª – DA VIGÊNCIA E CATEGORIAS
ABRANGIDAS
O presente Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência
no período compreendido entre 01/02/2013 a
31/01/2014, e abrangerá todos os servidores públicos
municipais ativos, inativos e pensionistas, incluindo a
CAAPSML, ACESF, ASMS, IDEL, IPPUL e FEL.
CLÁUSULA 2ª - DA REPOSIÇÃO SALARIAL
Concessão, a título de reposição salarial pelas perdas
acumuladas no período de 01/02/2012 a 31/01/2013,
de reajuste de 6,63% (seis virgula sessenta e três por
cento), referente ao índice acumulado pelo INPC no
período acima referido, a incidir sobre a remuneração
dos servidores a ser pago a partir de 01 de fevereiro
de 2013.
CLÁUSULA 3ª - DA REPOSIÇÃO DO AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
Concessão, a título de reposição do período de
01/02/2012 a 31/01/2013, de reajuste de 6,63% (seis
virgula sessenta e três por cento) a incidir sobre o
Auxílio Alimentação, a partir de 01 de fevereiro de
2013.
CLÁUSULA 4ª - DA COMISSÃO PARITÁRIA
Nomeação de Comissão Paritária, em até 10 dias
após a assinatura do presente Acordo Coletivo,
formada por representantes da Administração Pública
Municipal e o SINDSERV, a qual terá a incumbência
de apresentar, EM ATÉ 60 DIAS estudo e avaliação

de viabilização das cláusulas contidas neste
Acordo Coletivo de Trabalho e dos seguintes itens
reivindicados no Ofício 050/2013-SINDSERV:
- ISONOMIA DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENTRE OS
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;
- PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE (item nº 4);
- PAGAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO (item nº 5);
- DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA
GREVE DE 2006 (item nº 6);
- ALTERAÇÃO NO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE (item nº 7);
- ALTERAÇÃO DA HORA ATIVIDADE PARA OS
PROFESSORES (item nº 10); e
- ALTERAÇÃO DO PCCS EM RELAÇÃO AOS CARGOS
TRANSITÓRIOS (item nº 11).
CLÁUSULA 5ª - REPOSIÇÃO DAS PERDAS PELA
NÃO REPOSIÇÃO SALARIAL
Avaliação por comissão designada para estudos de
prováveis perdas salariais dos servidores públicos
municipais, ocorridas a partir de 01/02/2001,
individualizando por cargos específicos dentro
dos quadros de cargos efetivos previstos na Lei
nº 9.337/04 e ulteriores, com prazo máximo de 60
dias para apresentação dos resultados e, em se
verificando a possibilidade financeira e orçamentária,
proceder a recomposição ainda no ano de 2013.
CLÁUSULA 6ª - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Fica a Administração Municipal, com apoio
da Comissão Paritária, através da Gerência de
Treinamento contida na Diretoria de Gestão de
Pessoas, responsável em apresentar Plano de
Capacitação Profissional de forma continuada e
permanente para todas as áreas, com prazo máximo
de até 120 dias.
CLÁUSULA 7ª - PROCESSO DE REMOÇÃO
Fica a Administração Municipal, com apoio de
Comissão Paritária, orientação da Diretoria de Gestão
de Pessoas e Secretaria Municipal de Planejamento,
responsável em apresentar estudo para implantação
do Processo de Remoção para todos os órgãos
da administração direta, indireta, fundacional e
autárquica, com prazo máximo de 120 dias.

CLÁUSULA 8ª - REPRESENTANTES POR LOCAL DE
TRABALHO (OLT)
Será concedida licença aos servidores públicos
municipais, representantes dos locais de trabalho,
indicados pelo SINDSERV, para o fim de efetiva
participação em cursos de formação sindical
mediante ofício fundamentado expedido pelo
sindicato.
CLÁUSULA 9ª – LIBERAÇÃO DOS DIRETORES DO
SINDICATO
Será concedido aos diretores do SINDSERV, licença
para participação em eventos sindicais, quando
oficiado com 72 horas de antecedência o órgão
responsável.
Londrina, 06 de março de 2013.
E por estarem justos e acordados assinam o presente
acordo em duas vias de igual valor, valendo o
presente como título executivo extrajudicial para
todos os fins de direito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
Alexandre Lopes Kireeff
Prefeito do Município de Londrina
SINDSERV-LD – SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA
Marcelo de Lima Urbaneja
Presidente
Testemunhas
Fabio Vinicius Molin
Diretor – Sindserv-Ld
Paulo Arco Verde
Secretário Municipal de Governo
Rogério Carlos Dias
Secretário Municipal de Gestão Pública
Daniel Pelisson
Secretário Municipal de Planejamento
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OLT da saúde tráz secretário
para conversa com servidores
É favorável, e uma de suas estratégias para
que aconteça é melhorar o setor de cotação e
descrição dos produtos a serem licitados, pois
falta pessoal que saiba fazer este serviço dentro
da Saúde, motivo usado pela Secretaria de Gestão
para justificar materiais comprados errados, ou
sem qualidade. Destaca que o Prefeito também
concorda com a autonomia.
6- Qual o planejamento em relação à
capacitação e treinamento de servidores da
autarquia e os recém-contratados?

As OLT’s da Educação e da Saúde do mês de
abril foram realizadas nos últimos dias 23 e 24
respectivamente. Representantes dos locais de
trabalho do município, destas duas categorias,
estiveram no Sindserv para ter retorno das
discussões das reuniões anteriores e sanar
dúvidas recorrentes do setor jurídico.
Um diferencial que aconteceu durante uma
destas reuniões foi a presença do secretário de
Saúde, Dr. Francisco Eugênio Alves de Souza,
que conversou abertamente com os servidores
da saúde a respeito de temas relacionados à
pasta.
Confira a seguir parte da ata da OLT da Saúde
com as perguntas elaboradas pelos servidores
presentes e as respostas dadas pelo secretário
de saúde aos presentes:
1- Por que não vem ocorrendo o pagamento
aos funcionários das horas que excedem o
horário de funcionamento da UBS e unidades
de 16 horas quando é necessário aguardar o
SAMU?
Não sabe informar, mas acha que se existe o
controle destas horas, devem ser pagas.
2- Existe a previsão de projeto para
contratação na odontologia? E o laboratório
de prótese do CEO, por que não pôr
em funcionamento? E por que existem
tão poucas vagas disponibilizadas de
especialidades odontológicas? E como fica o
projeto de prevenção nas escolas, se não se
paga hora extra na odontologia?
O Secretário fala que o laboratório não existe,
só tem o local. Um dos presentes coloca que

não tem vagas para confecção de prótese, as
últimas abriram em novembro e logo acabaram.
A informação é que o contrato da empresa
terceirizada acabou. Um dos presentes destaca
que o laboratório tem alguns equipamentos
e questiona sobre a possibilidade do mesmo
funcionar com servidores. O Secretário responde
que vai verificar uma escola técnica de Londrina
que tenha o curso de prótese para parceria. É
colocado também que a equipe de odontologia
encontrou problemas com teste rápido de
câncer bucal, pois não tiveram capacitação. O
Secretário informa a intenção de trocar todos os
equipamentos da odontologia.
3- Existe o estudo do projeto de gratificação
para os servidores da urgência e emergência?
Quando será enviado para aprovação?
O Dr. Francisco explana que está analisando
e pretende fazer um projeto a respeito,
futuramente, só que entende que todos os
servidores de turno de fim de semana sejam
beneficiados, a título de incentivo, e não
gratificação, e com algumas regras, como
assiduidade e produtividade.
4- Existe a previsão de reforma do PAM? Onde
serão lotados os servidores de lá?
Quando for feita a reforma, os funcionários serão
lotados em outros locais.
5- Quais as providências que estão sendo
tomadas para tornar a promessa de
campanha do Prefeito Kireeff em uma
Secretaria de Saúde com licitação, entre
outras coisas, independente e autônoma?

É política da Administração a educação
permanente dos servidores. Estão estruturando
o grupo. Pensam até em residência para o
Programa Saúde da Família e especialização em
gestão de serviços de saúde, através de uma
parceria com o IFPR. Entregues na oportunidade
pelo representante da Endemias ao Secretário
solicitações da categoria para análise e respostas.
O mesmo ficou de analisar e responder.
7- Dificuldade das UBSs 12 horas. Qual o
planejamento em relação a: Equipar os 12
horas, inclusive de zona rural, com materiais
de urgência e emergência; Reforma, ampliação
e construção das UBSs. Qual a previsão de
início? Equipar e adequar rede de informática,
inclusive de odontologia; Logística de
distribuição de materiais. Ou falta nas
unidades ou tem em excesso. Possibilidade de
acabar com os “kits” de limpeza.
O Dr. Francisco menciona que está tomando as
providências e devagar vai equipá-los, inclusive
pediu ao governo do estado um desfibrilador
portátil para cada UBS. O Secretário coloca
que os servidores podem enviar e-mail sobre
questionamentos e esclarecimentos de dúvidas
para a Secretaria que serão respondidos por
ele. Terminado o debate, fica acertado que
serão enviados ao Secretário por escrito os
encaminhamentos da reunião para que ele
documente as respostas e encaminhe ao Sindserv
até a próxima OLT. Em seguida, o diretor Fábio
agradece a presença do Dr. Francisco e dos
servidores presentes encerrando a reunião às
doze horas e vinte minutos, sendo lavrada esta
Ata que segue assinada pelos diretores presentes
juntamente com a lista de presença anexa.
A íntegra da ata você encontra no site do
Sindserv.
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Você quer um motivo para reencontrar seus
amigos? Participe da OLT dos Aposentados
Mais uma vez a OLT dos Aposentados
aconteceu da forma que se esperava, regada
de muita diversão e alegria.
Além do importante momento para
reencontrar os amigos, os aposentados
também puderam desfrutar do tradicional
bingo dos aposentados, que a cada edição
vem incrementando mais e mais os prêmios
distribuídos.
Além das conversas e do momento de
descontração, os presentes também cantaram
parabéns aos aniversariantes do mês de abril.
Se você é um servidor aposentado e quiser
participar deste importante momento
de confraternização, a próxima OLT dos
Aposentados acontecerá no dia 24 de maio às
14h na sede do Sindserv.

Servidores participam da abertura do PPA
A abertura do Programa de Preparação à
Aposentadoria (PPA) 2013, aconteceu no
dia 24 de abril e contou com a presença
de inúmeros servidores e autoridades
municipais.
Como explicou o servidor Roberto Pintor,
diretor do departamento de medicina do
trabalho do município, “este é o primeiro
de uma série de outros encontros que
acontecerão ao longo do ano”.
Como o Sindserv é parceiro do programa,

no mês de outubro os participantes do
PPA participarão de um dia de atividades
na sede campestre Angelo Caires, que fica
em Alvorada do Sul. “No ano passado os
servidores curtiram muito este momento
e tiveram a oportunidade de conhecer um
espaço muito utilizado e que pertence ao
Sindserv”, revelou Pintor.
As atividades do PPA 2013 serão finalizadas
no mês de dezembro com uma grande festa
de encerramento.
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Lei 11.794 foi sancionada, mas servidor ainda
aguarda EPIs
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Em 2012, em virtude de uma série de matérias
sensacionalistas motivadas por um alvoroço
levantado pelo ex-vereador Joel Garcia,
os servidores públicos municipais foram
acusados de apresentar um “alto” número de
atestados médicos à prefeitura, o que seria um
dos motivos pelos problemas da prestação
de serviços na administração municipal
à população, principalmente na saúde e
educação.
Graças ao levante deste tema, o Sindserv, por
meio de seu presidente, Marcelo Urbaneja,
compareceu à Câmara Municipal de Londrina
e desmentiu o vereador sobre os números
de atestados apresentados, demonstrando
proporcionalmente que em uma empresa do
setor particular, os números de atestados são
bem maiores.
Outra comparação feita em relação à qualidade
do serviço público que é prestado na cidade,
foi com os números de servidores públicos
municipais que municípios do mesmo porte de
Londrina têm. À época, enquanto nossa cidade
(506.701 habitantes) tinha 8 mil servidores,
cidades como Joinville (512.288 habitantes)
e Maringá (357.077 habitantes) por exemplo,
contavam respectivamente com 11.210 e 8.533
servidores estatutários.
A realidade dos nossos servidores, reforçou
Urbaneja, é bem diferente daquela que a
administração de Barbosa Neto fez parecer.
“Qualquer profissional de recursos humanos
pode confirmar que os funcionários são o
maior patrimônio da empresa. As últimas
administrações têm seguido o caminho oposto,
impondo arrocho salarial, sobrecarga e falta de
condições de trabalho “, afirmou Urbaneja.
Além da sobrecarga de trabalho que os

servidores estavam sendo obrigados a cumprir,
também foram demonstradas as condições
de trabalho às quais eles eram submetidos.
Professores em sala de aula com equipamentos
nada ergonômicos, funcionários do setor
de obras sem banheiros para atender suas
necessidades fisiológicas, além da falta de
uso de EPI’s para praticamente todas as áreas
do funcionalismo público municipal, entre
outros problemas, como prédios caindo aos
pedaços, instalações inadequadas e falta de
documentação.
Após essas denúncias levantadas pelo Sindserv,
o sindicato discutiu junto aos vereadores uma
alternativa para que as condições de trabalho
dos servidores fossem respeitadas. Com isso,
em 3 de janeiro de 2013, foi sancionada pelo
atual prefeito a lei 11.794/2012, que trata sobre
a Medicina do Trabalho no município e logo no
seu art. 1° diz:

inerentes à Administração Direta ou Indireta do
Município, estabelecendo, nos estritos limites
legais, normas técnicas e emitindo laudos
técnicos sobre a aplicação dos preceitos desta
Lei.
O Sindserv discutiu com a nova gestão por
inúmeras vezes e tem cobrado do prefeito
Kireeff e do seu secretariado a valorização dos
servidores públicos, e essa valorização tem
início quando o município propicia as mínimas
condições de trabalho.
É por isso que já estamos no final do
quadrimestre da atual gestão e aguardamos
o desenrolar de um processo licitatório para
a compra de EPI’s que, segundo a própria
Administração municipal, foi iniciado no mês de
fevereiro deste ano.
Vamos aguardar para que tenhamos uma
resposta favorável desta Administração que se
diz a favor do servidor.

Art. 1° Compete à
Secretaria Municipal de
Gestão Pública, através
da Diretoria de Gestão
de Saúde Ocupacional –
DGSO, coordenar, orientar,
controlar, supervisionar
e fiscalizar as atividades
relacionadas com a Saúde e
Segurança no Trabalho, bem
como as que eventualmente
possam acarretar aos
servidores municipais lesões
por riscos ocupacionais,
disciplinando, ainda,
atividades consideradas
perigosas e insalubres,

Sindserv amplia sua representatividade
com cadeira no Conselho de Transparência
A importância que o Sindserv tem como
representante da maior classe trabalhadora
de Londrina faz da entidade um depósito de
confiança de boa parte da população.
Essa confiança pode ser constatada, pois
nosso sindicato elegeu seus representantes
nos principais conselhos municipais aos quais
ele participou (Fundeb, CAE e CMS).
No dia 11 de maio, conseguimos estender
nossa representatividade a outro importante
conselho, o recém-criado Conselho de

Transparência e Controle Social. Nele foram
eleitas três pessoas ligadas ao nosso sindicato:
Gazolli (Sindserv), Éder Pimenta (UGT) e
Francesca Amaral, que é servidora municipal
(Conselho local Jd. Leonor).
Com mais este braço fiscalizador, o Sindserv
certamente terá mais força para garantir
que a Administração não dê passos tortos
em nosso município e a negociação com os
servidores possa ser realizada de forma mais
transparente.
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Você sabe quanto custa “morrer” em Londrina?
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Com o aumento no final de abril, das
tarifas cobradas pela ACESF pelos serviços
mortuários aos cidadãos de Londrina, morrer
ficou um pouco mais caro na cidade. O
aumento ocorreu em virtude dos valores
estarem totalmente defasados e até mesmo
porque alguns serviços que antes eram
isentos começaram a ser taxados.
Apesar de a imprensa ter noticiado um
aumento de mais de 164% nos serviços
funerários da autarquia, desde 2009 os
valores não eram reajustados.
Hoje um velório básico em Londrina conta
com serviços de preparação de cadáver
(R$ 198,00), urna funerária que pode variar
entre R$ 239 e R$ 9.500,00, ornamentação
do caixão e paramentação da pessoa R$
330,00, sem contar uma série de outras taxas
que são recolhidas, como translado (R$ 4,00
km), aluguel das capelas funerárias (R$ 97 –
298,00).
Se você não tem um terreno, você poderá
alugá-lo por até três anos a um preço que

pode chegar a R$ 154,00, entretanto, se seu
sonho é descansar em paz pela eternidade
sem correr o risco de ser “despejado”
nesse meio tempo, um terreno em um dos
cemitérios da cidade pode variar entre R$

360,00 nos cemitérios distritais e R$ 15 mil
no cemitério São Pedro.
Morrer em Londrina está custando os olhos
da cara, você já se programou para este
momento?
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
DO SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO A UM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Sindserv
Sindserv| Março
| Maio 2013

As Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003
e 47/2005, alteraram significativamente as
regras originais de aposentadoria por Tempo
de Contribuição previstas na Constituição de
1988 para os servidores públicos vinculados
a um Regime Próprio de Previdência Social,
como é o caso dos servidores do Município
de Londrina, vinculados à CAAPSML.
Em razão destas alterações, regras de
transição foram criadas, definindo requisitos
distintos para a concessão do benefício, que
consideram, entre outros, o momento em que
o segurado ingressou no serviço público, o
tempo no cargo, na carreira ou na função, sua
idade e mesmo a natureza de seu trabalho,
como ocorre com os professores do ensino
infantil, fundamental e médio.
Regra Atual – Média das contribuições e
reajuste idêntico ao do INSS
Aplica-se a Aposentadoria por Tempo de
Contribuição em sua redação atual aos
servidores que ingressaram no serviço
público após 16 de dezembro de 1998, e
àqueles que, mesmo havendo ingressado
antes desta data, optarem por esta regra.
Tem como requisitos:
Homem: 60 anos de idade; 35 anos de
contribuição; 10 anos de efetivo exercício no
serviço público; 5 anos no cargo em que se
dará a aposentadoria.
Mulher: 55 anos de idade; 30 anos de
contribuição; 10 anos de efetivo exercício no
serviço público; 5 anos no cargo em que se
dará a aposentadoria.
Os proventos serão iguais à média aritmética

simples das 80% maiores remunerações
realizadas a partir de julho de 1994,
reajustadas na mesma data e mesmo índice
dos demais segurados do INSS.
Esta mesma regra se aplica ao professor e à
professora que tenham ingressado no serviço
público após 16 de dezembro de 1998, com
redução de 5 anos no tempo e na idade,
desde que comprove que todo o tempo
foi cumprido em funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e
médio, como professor, diretor, coordenador
e assessor pedagógico etc.
Regra de transição – Proventos integrais e
paridade com o servidor ativo
A Constituição prevê ainda a possibilidade
de aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais, idênticos àqueles
que o servidor recebia quando na ativa.
Para ter este direito o servidor precisa
haver ingressado no serviço público até
16/12/1998, contar com ao menos 35 de
contribuição e 60 anos de idade, se homem,
ou, 30 anos de contribuição e 55 anos de
idade, se mulher.
Deve ter ainda, em ambos os casos, ao menos
20 anos de efetivo exercício no serviço
público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo
em que se dará a aposentadoria.
O valor da aposentadoria será a última
remuneração do servidor, e o reajuste será
feito na mesma data e índice concedido ao
servidor da ativa.
A mesma regra aplica-se também ao
professor, que tenha tempo exclusivo de

efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental
e médio, com redução de 5 anos no tempo
de contribuição e na idade exigida, sendo
idêntica nos demais requisitos.
Pode o servidor incluso nestas regras optar
por aposentar-se pela regra atual (média das
contribuições e reajuste idêntico ao do INSS),
acima mencionada.
Regra do 85/95
Emenda Constitucional 47/2005 trouxe uma
regra que busca atenuar, ao menos em parte,
a regra que exige a idade mínima de 60 e 55
anos, trazidas pela emenda 41/2003.
Aplica-se, no entanto, apenas aos servidores
que tenham ingressado no serviço público
até 16/12/1998, que contem com, ao menos,
25 anos de efetivo exercício no serviço
público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo
em que se der a aposentadoria.
A regra foi batizada de regra do “85/95”,
pois na prática permite que o servidor se
aposente por tempo de contribuição sempre
que sua idade, somada a seu tempo mínimo
de contribuição exigido em lei (30 anos / 35
anos), resulte em 85 para mulheres ou 95
para homens.
Os proventos serão idênticos à última
remuneração do servidor, com reajuste na
mesma data e índice concedido ao servidor
ativo.
É regra de transição e voluntária e não se
aplica aos professores que optem por se
aposentar com redução de 5 anos em razão
da atividade de magistério.

Sindserv oferece dois novos cursos com preços
especiais para sindicalizados
Pensando sempre na evolução profissional
e intelectual de nossa categoria, o Sindserv
trabalha para oferecer sempre bons cursos
com valores acessíveis para todos os
servidores.
É por isso que nos próximos meses terão
início mais dois cursos que os servidores
poderão ter acesso. O primeiro deles é
o curso de Pós-Graduação em Vigilância
Sanitária, Epidemiologia e Ambiental. O
curso é presencial, com aulas a cada 15 dias,
sempre aos sábados e com uma carga horária
de 360 horas.

Para servidores sindicalizados a matrícula tem
um custo de R$ 55,00 mais 16 parcelas de R$
136,00. Para os servidores não sindicalizados
a matrícula é de R$ 80,00 mais 16 parcelas
de R$ 190,00. O início das aulas está previsto
para o dia 15 de junho e as vagas são
limitadas. Este curso faz parte da parceria
entre o Sindserv, NSE e Intesp.
O segundo curso faz parte da parceria entre o
Sindserv com a UEL e a Microsoft. O curso de
informática é realizado a distância e para esta
segunda “edição” alguns itens da grade foram
alterados (ementa pode ser consultada no

site do Sindserv).
O início das aulas está previsto para julho e
os sindicalizados têm um desconto especial.
Para os sindicalizados e seus dependentes
o curso custa R$ 100,00, já para os não
sindicalizados o curso tem um custo de R$
160,00. A carga horária é de 160 horas. Essa
é a segunda vez que o curso é ministrado
e na primeira etapa mais de 180 pessoas
receberam seus diplomas.
Mais informações sobre estes dois cursos e
as matrículas, basta entrar em contato com o
Sindserv.
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Servidor Público Municipal, um profissional que
não deixa a peteca cair
Sindserv | Maio 2013

Boa parte da população tem um pensamento
de que funcionário público trabalha pouco
e recebe bem. Mas as pessoas que têm essa
mentalidade certamente desconhecem a
realidade dos servidores públicos municipais de
Londrina.
O que vemos nestas fotos são os servidores
municipais, do departamento de Obras,
realizando um serviço que muitos funcionários
da iniciativa privada pensariam duas ou três

Antes

vezes antes de encarar a empreitada.
Durante as fortes chuvas que castigaram a
cidade no fim do ano passado, a transposição
sobre a avenida Duque de Caxias foi fortemente
castigada pela força das águas que por
pouco não a derrubaram. Essa estrutura foi
gravemente danificada.
Mesmo sem os equipamentos necessários e com
um efetivo bem reduzido, estes servidores se
revezaram ao longo de alguns meses e através

de sua dedicação ao trabalho e persistência
eles reconstruíram essa transposição que é uma
importante via de acesso à nossa cidade.
Estes são os exemplos de servidores que,
mesmo no meio da lama, não deixam a peteca
cair e a cada dia fazem esta cidade crescer mais
um pouquinho. Obrigado aos servidores do
departamento de Obras que, após toda aquela
destruição em vários pontos da cidade, não se
abateram e realizaram um excelente trabalho.

Depois

