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SÚVfUf,A: Institui a Comissão de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Londrina,
regulamenta a sua atuação e revoga o Ato da Mesa n'312004.
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A MESA BXECUTIVA DA CÂVIINA MUNICI-
PAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, e nos termos do $
4o do artigo l0 da Resolução no 55, de 25 de março
de 2004

RESOLVE:

Art. 1o Fica instituída a Comissão de Gestão de Pessoas - CGP, à qual compe-

tem as seguintes atribuições:

I - emitir parecer sobre requerimento de servidores para treinamento;

II - receber as documentações relativas à progressão por conhecimento, ana-

lisá-las e emitir pareceres para encaminhamento à superior decisão.

Ãrt.2o A Comissão de Gestão de Pessoas, a ser designada por meio de Portaria

do Presidente da Câmara, será composta por três membros titulares e três suplentes, eleitos

\

dentre os seus pares e nomeados pelo Presidente, conforme segue:
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I - pelo servidor ocupante do cargo de Analista de Recursos Humanos, cujo su-

plente deverá ser um servidor efetivo lotado no Depaftamento de Recursos Hu-

manos;

II - por um servidor ocupante do cargo de Advogado, lotado na Assessoria Ju-

rídica, cujo suplente deverá ser um servidor ocupante do mesmo cargo;

III - por um servidor ocupante do cargo de Contador, lotado na Controladoria,

cujo suplente deverá ser um servidor ocupante do mesmo cargo.

$ 1'O mandato da CGP será de dois anos, com início em lo de fevereiro e

término em 3l de janeiro.

$ 2" Excepcionalmente, em 2019 a CGP será constituída a partir da vigência

deste Ato e deverá funcionar até o dia 31 de janeiro de2021.

$ 3' As reuniões da CGP somente serão realizadas com a presença dos três

membros, titulares ou suplentes.

$ 4' Quando as deliberações da CGP não forem tomadas de forma unânime, de-

verá o servidor requerente no prazo de 15 (quinze) dias do conhecimento da avaliação, dela

pedir revisão, fundamentadamente, à CGP.

$ 5' A CGP considerando as alegações fundamentadas do servidor fará nova

avaliação.

$ 6' Após nova avaliação e em não havendo unanimidade na avaliação cada

membro da Comissão apresentará seu voto em separado, justificado legalmente.

$ 7" Em se tratando de análise de processo que envolva membro da Comissão,

}{

será este substituído pelo respectivo suplente.
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Art. 3o A Comissão de Gestão de Pessoas, quando requisitada, deverá proceder

à análise prévia do conteúdo programático previsto para o curso, no prazo de trinta dias, no in-

tuito de se aferir a compatibilidade entre as atividades do cargo/especialidade ocupado (a) pelo

servidor requisitante e o curso que pretende realizar para fins de progressão por conhecimento.

Parágrafo único. O resultado da análise prévia a que se refere o caput do artigo

3o deverá ser unanime e, para todos os efeitos vinculativo, ressalvado se houver transferência

do servidor ou modificações no conteúdo programático do curso.

Art. 4o Os requerimentos de Progressão por Conhecimento protocolados na Câ-

mara a partir de 18 de março de 2019, data da edição da Portaria n' 5812019, que suspendeu as

análises dos pedidos de progressão, serão analisados pela Comissão de Gestão de Pessoas ins-

tituída por este Ato.

Art.5o Este Ato entrarâ em vigor na data de sua afìxação no quadro de Editais

desta Câmara Municipal, revogadas as disposições em contrário, em especial as do Ato da

Mesa no 312004.
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