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VOCÊ NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Prezado Servidor: 

 

Você  ingressou no quadro do funcionalismo público municipal de São Paulo.  

 

Trabalhar na Prefeitura exige uma responsabilidade redobrada, pois além de 

munícipe você é também um servidor, desfrutando duplamente do resultado de 

seu próprio trabalho.  

 

Ao iniciar no serviço público, você trouxe consigo uma série de indagações.  

 

Portanto, é de seu interesse conhecer a Prefeitura do Município de São Paulo - 

PMSP como organização e também se informar a respeito de seus direitos e 

deveres.  

 

Nas páginas seguintes, de forma simples e objetiva, você encontrará 

informações que lhe serão úteis no seu dia-a-dia. 

 

Este Manual Simplificado foi elaborado pela Equipe do Departamento de 

Recursos Humanos – DERH, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – 

COGEP da Secretaria Municipal de Gestão – SMG, que deseja a todos uma 

excelente estadia conosco. 

 

Juntos, seguimos o lema do Município de São Paulo; do latim, NON DVCOR 

DVCO, para o português, Não Sou Conduzido: Conduzo! 

 

Da Equipe do DERH, abril de 2.016. 
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A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Para melhor entender os objetivos de seu trabalho, é importante que você 

conheça, em traços rápidos, o surgimento da Administração Municipal. 

 

A nossa cidade começou como um pequeno agrupamento de casas na região 

que você conhece como Pátio do Colégio, local histórico situado próximo à 

Praça da Sé. 

O embrião do município começou, então, a partir da formação da aldeia em 

torno do Colégio dos Jesuítas, determinando as necessidades de atendimento 

dos seus habitantes: os paulistanos. 

Organizações em princípio simples foram sendo instituídas para solucionar os 

problemas decorrentes da vida da cidade, não exigindo, durante os primeiros 

séculos, grandes esforços dos administradores, se comparados aos de hoje. 

Da sua fundação até a era republicana, São Paulo manteve um lento 

crescimento populacional e econômico: em 1900, a capital possuía cerca de 

200.000 habitantes, contra os quase 12.000.000 atuais. 

No século XX, um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais lançaram 

a cidade em um ritmo de crescimento violentamente acelerado, tornando mais 

complexa a tarefa de planejar e executar os serviços necessários a uma boa 

qualidade de vida para o povo paulistano. 

Hoje, passados mais de 100 anos, para fazer frente ao emaranhado de 

problemas que vão desde a implantação e manutenção da infra-estrutura física 

da cidade até a criação de mecanismos que ajudem seu desenvolvimento 

social, a máquina administrativa municipal está em atualização constante 

porque a cidade, como um ser vivo, não permite solução definitiva e 

permanente para seus problemas. 

 

É aí que VOCÊ, SERVIDOR, entra com sua parcela de contribuição, com seu 

trabalho, colaborando para que a Administração Municipal de São Paulo possa 

cumprir, cada vez melhor, a sua finalidade: produzir obras e serviços para a 

elevação da qualidade de vida da população da nossa cidade. 
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A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

O nosso país tem três níveis de governo: o Federal, o Estadual e o Municipal. 

A Constituição, que é a Lei Maior do país, define a competência da União, dos 

Estados e dos Municípios. 

Cada nível de governo tem poderes próprios para atuar no campo político, 

administrativo e financeiro. 

Podemos dizer que tudo aquilo que for de interesse nacional cabe à União 

tratar; o que for de interesse regional é da responsabilidade dos Estados, e o 

que for de interesse local cabe aos Municípios resolver. 

Resumindo: os problemas de interesse local são tratados pelo Município 

através de obras e serviços. Para executar os trabalhos de sua competência, a 

Administração do Município de São Paulo está apoiada nos seguintes órgãos: 

 

ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 

 

 CGM - Controladoria Geral do Município 

 Ouvidoria Geral do Município 

 SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação 

 SEME - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

 SF - Secretaria Municipal da Fazenda 

 SGM - Secretaria do Governo Municipal 

 Gabinete do Prefeito 

 SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

 SMC - Secretaria Municipal de Cultura 

 SMDHC - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 SMDP - Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias 

 SME - Secretaria Municipal de Educação 

 SMG - Secretaria Municipal de Gestão 

 SMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 

 SMJ - Secretaria Municipal de Justiça 

  PGM - Procuradoria Geral do Município 

 SMPED - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 

 SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais 

 SMS - Secretaria Municipal da Saúde 

 SMSO - Secretaria Municipal de Serviços e Obras 

 SMPR - Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais 

 PR – Prefeituras Regionais 



Você e a Administração Municipal – DRH / COGEP / SMG 6 

 SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

 SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 

 SMTE - Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo 

 SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

 SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

 

Na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, foi criada pela Lei nº 
16.012, publicada na DOC de 17 de junho de 2014, a Comissão da Memória e 
Verdade da Prefeitura do Município de São Paulo, com a finalidade de contribuir para 
a elucidação da verdade sobre as violações aos direitos humanos cometidas contra os 
agentes públicos da Prefeitura do Município de São Paulo ou por eles praticadas 
durante a ditadura civil-militar, no período de 1964 a 1988, e fazer recomendações às 
instâncias competentes. 
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Devido às suas dimensões, São Paulo apresenta problemas específicos em 

cada região. Com o objetivo de que seus serviços atendam às peculiaridades 

regionais, a Prefeitura descentralizou no ano de 2.002 sua Administração, 

dividindo o Município em 32 Subprefeituras. 

 

 
 

 

Observação: criada pela Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013, a Prefeitura Regional de Sapopemba ainda não foi 

incorporada ao mapa das Subprefeituras.   

Prefeituras Regionais e Distritos 
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ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 
Empresas: 
 

 CET - Companhia de Engenharia e Tráfego 

 CGE - Centro de Gerenciamento de Emergências 

 COHAB - Companhia Metropolitana de Habitação 

 PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Município de São Paulo 

 SPDA - Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de 
Ativos 

 SPP - Companhia São Paulo de Parcerias 

 SPSEC - Companhia Paulista de Securitização 

 SPCINE – Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo 

 SP Negócios – São Paulo Negócios 

 SP Obras - São Paulo Obras 

 SP Urbanismo - São Paulo Urbanismo 

 SP TRANS - São Paulo Transporte 

 SP TURIS - São Paulo Turismo 
 
 
Autarquias: 

 AMLURB - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

 AHM - Autarquia Hospitalar 

 HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal 

 HMIMJ - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus 

 IPREM - Instituto de Previdência Municipal 

 SFMSP - Serviço Funerário 
 
 
Fundações: 

 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 

 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 
 
 
Coordenadorias: 
 

 CADS - Coordenadoria da Diversidade Sexual 

 CDR - Coordenadoria de Atenção às Drogas 

 CI - Coordenadoria do Idoso 

 CID - Coordenadoria de Inclusão Digital 

 CJ - Coordenadoria da Juventude 

 COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

 CONPARES - Coordenadoria de Convivência, Participação e 
Empreendedorismo Social 

 INCUBADORA - Incubadora de Projetos Sociais Autofinanciados 

 Coordenadoria de Promoção e Defesa de Direitos Humanos 

 Coordenadoria de Participação Social e Gestão Estratégica 
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Conselhos: 
 

 CADES - Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 

 CAE - Conselho de Alimentação Escolar 

 CMCTI - Conselho Municipal de Tecnologia da Informação  e 
comunicação 

 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 CME - Conselho Municipal de Educação 

 CMH - Conselho Municipal de Habitação 

 CMI - Conselho Municipal de Informática 

 CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

 CMPU - Conselho Municipal de Política Urbana 

 CMS - Conselho Municipal de Saúde 

 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social 

 CMPI – Conselho Municipal de Povos Indígenas 

 CMPCN – Conselho Municipal de Participação da Comunidade 
Nordestina 

 CPOP – Conselho de Planejamento de Orçamento Participativos 

 COMTUR - Conselho Municipal de Turismo 

 CMTT – Conselho Municipal de Transporte e Trânsito  

 COMUDA - Conselho Municipal de Drogas e Álcool 

 COMUSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

 CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental 

 CONSDEC - Conselho Municipal de Defesa Civil 

 FMSAI – Conselho do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 
Infraestrura 

 FUNDURB – Conselho Municipal de Fundo de Desenvolvimento Urbano 

 GCMI - Grande Conselho Municipal do Idoso 

 CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno 

 Conselho Municipal das Escolas de Governo 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

Na procura de valorização e promoção de seus servidores, a PMSP oferece 

diversas oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. 

 

O Serviço Público Municipal desenvolve suas atividades mediante o pessoal 

técnico, administrativo e operacional que ele mesmo seleciona, por meio de 

concursos públicos ou seleção para contrato por tempo determinado. 

 

O processo de seleção, por ser o passo inicial, possui dentro do serviço público 

um caráter importantíssimo, pois dele depende o satisfatório preenchimento 

das vagas existentes, o que quer dizer que os nossos funcionários são pessoas 

habilitadas para exercerem as funções para as quais foram admitidas.  

 

Isto não significa que ao funcionário recém-ingressado seja garantida 

estabilidade após três anos de exercício1.  

 

Durante esses três anos poderá ser exonerado no interesse do serviço público, 

nos casos de: inassiduidade, ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de 

dedicação ao serviço e má conduta. 

 

Assim, é importante que você conheça os objetivos, características e 

peculiaridades da Prefeitura. A Guarda Civil Metropolitana, por exemplo, possui 

Estatuto próprio para a avaliação do período probatório. 

 

Durante sua vida funcional, você receberá treinamentos para seu 

desenvolvimento pessoal, aperfeiçoamento profissional e adequação a novos 

sistemas e/ou rotinas de trabalho. 

Para isto, o município mantém as seguintes Escolas Institucionais. 

● Escola de Formação do Servidor Público Municipal “Álvaro Liberato Afonso 

Guerra” 

 ● Escola Municipal de Administração fazendária  

 ● Escola Municipal de Saúde. 

 ● Escola Superior de Direito Publico Municipal da Procuradoria Geral do 

Município. 

                                                 
1
 Os servidores contratados não têm direito à estabilidade nem à promoção. 
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Dentro do Serviço Público Municipal o acompanhamento e avaliação do 

desempenho do servidor são constantes. Os resultados das avaliações são 

analisados no seu todo, permitindo o estabelecimento de planos de 

desenvolvimento de pessoal, além de possibilitar ao funcionário crescimento na 

carreira. 
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VOCÊ E A ORGANIZAÇÃO 

 

O aperfeiçoamento da PMSP, enquanto organização está diretamente ligado 

ao desenvolvimento profissional do seu corpo de servidores. A cada avanço da 

máquina administrativa corresponde a um aperfeiçoamento do seu pessoal, 

empenhado na realização de suas tarefas. 

 

A partir do seu ingresso, estabeleceu-se uma relação de interdependência 

entre você e a Prefeitura. Esta interdependência significa que você tem 

obrigações com a Prefeitura e ela com você. 

 

As suas obrigações para com ela são os seus deveres e as obrigações dela 

para com você são os seus direitos. 

 

Essa dinâmica entre o servidor e a organização é definida pelas regras que 

chamamos de direitos e deveres, contidas no Estatuto do Funcionário Público 

Municipal. 

 

Saiba mais do Estatuto no Portal do Servidor 

 

Veja também 

 

 No Portal da Controladoria Geral Municipal o Código de Conduta Funcional 

dos Agentes Públicos e da Alta Administração 

 

No Portal da Secretaria dos Negócios Jurídicos o Código do Consumidor 

Paulistano  
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DIREITOS 

 

1. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

1.1. Vencimentos 

 

Você  ingressou na Prefeitura e ocupa um cargo ao qual corresponde uma 

determinada referência que define o “quantum” de seus vencimentos mensais. 

A carreira do nível superior está assim constituída: 

Quadro de Analistas da Administração Pública Municipal – composto por 

carreiras e cargos multidisciplinares com regime de remuneração por subsidio, 

nos termos do artigo 39 da Constituição Federal e constitui-se de quatro Níveis, 

identificados pelos algarismos romanos I, II, III e IV sendo o Nível I composto 

de 5 categorias, Nível II de 5 categorias, Nível III 4 categorias e o Nível IV 3 

categorias 

Exemplo 

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, assim 

distribuído: 

 Disciplinas: 

a) Administração Pública, ou de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou 

Ciências Contábeis e Atuariais, ou Ciências Atuariais, ou Ciências 

Econômicas, ou Estatística, ou Gestão Pública, ou Gestão de Políticas 

Públicas, ou Políticas Publicas  

b) Tecnologia da Informação e Comunicação 

Quadro dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 

Geologia 

carreiras e cargos multidisciplinares com regime de remuneração por subsidio, 

nos termos do artigo 39 da Constituição Federal e constitui-se de quatro Níveis, 

identificados pelos algarismos romanos I, II, III e IV sendo o Nível I composto 

de 5 categorias, Nível II de 5 categorias, Nível III 4 categorias e o Nível IV 3 

categorias 

Exemplo 

Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia – Disciplina 

Arquitetura. 
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Quadro da Saúde da Prefeitura de São Paulo – composto por carreiras e 

cargos multidisciplinares com regime de remuneração por subsidio nos termos 

do artigo 39 da Constituição Federal.  

Exemplo 

Analista de Saúde e Analista de Saúde – Médico são constituídas de 4 

(quatro) níveis, identificados pelos algarismos romanos I, II, III e IV com 5 

categorias no Nível I, 5 categorias no Nível II, 4 categorias no Nível III e 3 

categorias no Nível IV.  

Assistente Técnico de Saúde e Assistente de Saúde são constituídas de 3 

(três) níveis, identificados pelos algarismos romanos I, II e III. com 10 

categorias no Nível I, 5 categorias no Nível II, 2 categorias no Nível III.  

Agente de Saúde é constituída de 3 (três) níveis, identificados pelos 

algarismos romanos I, II e III com 5 categorias no Nível I, 5 categorias no Nível 

II, 5 categorias no Nível III..  

Quadro dos Profissionais de Gestão Governamental – composto pelas 

seguintes carreiras com regime de remuneração por subsidio nos termos do 

artigo 39 da Constituição Federal: 

 Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, 

constituída de 3 (três) Níveis, identificados pelos algarismos romanos 

I, II e III, contando, com 6 Categorias no Nível I, 5 Categorias no 

Nível II,  4 Categorias no Nível III.  

 Auditor Municipal de Controle Interno,  constituído de 3 (três) 

Níveis, identificados pelos algarismos romanos I, II e III, contando, 

com 6 Categorias no Nível I, 5 Categorias no Nível II,  4 Categorias 

no Nível III.  
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Parcelas Compatíveis com o Regime de Remuneração por Subsídio 

Gratificação de Difícil Acesso 

Diferença por acidente 

Auxílio Acidentário 

Terço constitucional de férias 

Gratificação por Risco de Vida e Saúde 

Adicional de Insalubridade, periculosidade e 
penosidade 

Gratificação pela participação em órgãos de 
deliberação coletiva 

Gratificação por tarefas especiais previstas nos 
incisos I e II, do art. 100 da Lei 8989/79 

Auxílio doença 

Salário família e esposa 

Rendimento /Abono do Pis/ Pasep 

Hora suplementar 

Auxílio refeição e transporte 

Salário maternidade 

Vale alimentação 

Décimo terceiro subsídio e seu adiantamento 

Retribuição pelo exercício de cargo de 
provimento em comissão ou função de 
confiança 

Diárias para viagens 

Abono de permanência em serviço 

Abono suplementar, nos termos da Lei 
15.774/2013 

 

Os demais Quadros, também possuem características e regime remuneratório 

próprio, são eles:  

Quadro dos Profissionais de Educação;  

Quadro dos Agentes Vistores 

Quadro dos Profissionais da Administração Tributária composto pelas carreiras 

de Auditor Tributário  Municipal e Agente Fiscal 

Quadro dos Procuradores Municipal 

Quadro dos Profissionais da Guarda Civil; 

 

A carreira do nível básico composto por carreiras e cargos multidisciplinares e 

constitui-se de dois Níveis, identificados pelos algarismos romanos I e II, sendo 

o Nível I composto de 10 categorias e o Nível II de 5 categorias. 

Exemplo:  

Agente de Apoio – Nível I – Categoria I = B 1 
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A carreira do nível médio composto por carreiras e cargos multidisciplinares 

constitui-se de dois Níveis, identificados pelos algarismos romanos I e II, sendo 

o Nível I composto de 10 categorias e o Nível II de 5 categorias. 

 

Exemplo:  

Assistente de Gestão de Políticas Públicas - Nível I – Categoria I = M1 

 

 

 

No último dia útil de cada mês você recebe seu pagamento e você pode 

consultar e fazer a impressão do seu holerite no Portal do Servidor – Área 

Restrita – usando senha específica fornecida pela Unidade de lotação do 

servidor. 

 

O holerite é um documento importante. Nele existe a relação de códigos 

relativos aos vencimentos e deduções.  

 

 

Alguns descontos são automáticos: 

 IPREM: 11% (contribuição previdenciária)2 

 Imposto de Renda: proporcional aos seus vencimentos. 

 

                                                 
2
 O Regime Jurídico do Servidor Efetivo é estatutário com contribuição ao Regime Próprio de 

Previdência. 

 Os servidores contratados por tempo determinado e os servidores ocupantes de cargo em comissão sem 

vinculo efetivo com a PMSP contribuem com o Regime Próprio de Previdência Social 
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1.2. Décimo Terceiro Salário 

 

No mês de dezembro, você terá direito ao Décimo Terceiro Salário, que 

corresponde a somatória dos seus vencimentos multiplicado pelo número de 

meses trabalhados e dividido por 12. 

 

Ele pode ser antecipado, em 50% de seu total, no mês do seu aniversário, 

sendo que a segunda parte (sobre a qual incidem os descontos) será paga no 

mês de dezembro. 

 

1.3. Salário-Esposa 

 

Se você é casado e sua esposa não possui rendimentos de trabalho 

assalariado, poderá, junto a sua chefia, por intermédio de formulário-padrão, 

requerer o salário-esposa, que corresponde a uma quantia pré-fixada em lei. 

 

1.4. Salário-Família 

 

Possuindo filhos, poderá requerer o pagamento do salário-família da mesma 

forma descrita no item salário-esposa. 

 

1.5. Gratificações por  Desempenho de Atividade 

São concedidas mensalmente aos servidores municipais, cujo valor é calculado 

e individualmente pago, de acordo com o desempenho individual, com o 

desempenho institucional, com o alcance de metas e com a apresentação de 

títulos. 

Cada carreira possui legislação própria que a instituí e regulamentos que 

normalizam a forma de pagamento 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Esta Gratificação não se aplica à remuneração por subsidio por se incompatível.  
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1.6. Adicionais 

 

A cada cinco anos de efetivo exercício, você terá direito ao acréscimo de 5% 

em seus   

vencimentos. A este adicional chamamos qüinqüênio. 

 

Você terá, também, direito a um outro adicional sobre seus vencimentos, 

quando completar 20 anos de efetivo exercício. 

A este adicional chamamos sexta-parte 

 

1.7. PIS /PASEP 

 

O PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 

sendo que o PIS/PASEP é um fundo administrado pelo Banco do Brasil, do 

qual participam todos os servidores em atividade (registrados junto ao fundo 

até 05/10/1988), apenas como beneficiários, uma vez que não estão sujeitos a 

quaisquer descontos.  

 

Ao final de cada ano, o Banco do Brasil distribui entre os participantes, sob a 

forma de cotas, o total das contribuições recolhidas no exercício financeiro. 

Cada participante tem uma parte proporcional ao seu tempo de serviço e à 

remuneração que recebeu no ano civil anterior.  

 

1.8. Aposentadoria  

Você tem o direito à aposentadoria: 

 Voluntária = tempo de contribuição e idade; 

 Invalidez = por moléstia;  

 Compulsória = ao completar 70 anos. 

1.9. Auxílio Funeral3 

Quando ocorrer o falecimento do servidor, a família receberá auxílio destinado 

à cobertura das despesas comprovadas oneradas com seu funeral, equivalente 

a um mês do último salário ou provento de aposentadoria recebido, que deverá 

ser requerido junto ao Departamento de Recursos Humanos – DERH. 

                                                 
    Este benefício não se aplica à remuneração por subsidio por ser incompatível 
3
 Ao contratado só será concedido o Auxílio Funeral no caso de já possuir 5 (cinco) anos de 

exercício. 



Você e a Administração Municipal – DRH / COGEP / SMG 19 

 

 

2. FÉRIAS4  

 

Após completar um ano de exercício,  

você adquire direito a férias, anualmente,  

podendo ser gozadas em época a ser autorizada pela chefia.  

Na Prefeitura  período de férias é de 30 dias corridos, podendo ser fracionado 

em dois períodos de 15 dias, ou um de 10 + um de 20 dias. 

 

3. FALTAS 

A assiduidade e a pontualidade são valorizadas na nossa Organização. 

Sabemos que somente em caso de extrema necessidade você deixará de 

comparecer ao trabalho. Entretanto, quando precisar, observe com cuidado as 

situações abaixo indicadas: 

 

3.1. Por motivo de doença ou por outro motivo justificado, sua falta poderá ser 

abonada. Estas faltas não poderão exceder a 2 por mês e 10 por ano. 

 

3.2. Em situações de emergência, e fora dos limites acima, você também 

poderá faltar. Neste caso sua falta poderá ser justificada à sua chefia. Estas 

faltas, entretanto, serão descontadas integralmente dos seus vencimentos.  

 

3.3. Na ausência de justificativa ou não sendo ela aceita, suas faltas serão 

consideradas injustificadas.  

O limite destas faltas é de 30 consecutivas ou de 60 interpoladas durante o ano 

vigente. Ultrapassados estes limites, você sofrerá processo administrativo, 

podendo ser demitido. 

 

4. LICENÇAS E AFASTAMENTOS 

 

4.1. Licença Médica 

 

                                                 
4
 No caso dos contratados, as férias se renovarão a cada turno completado de um ano de 

trabalho. 
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Caso você adoeça e necessite ausentar-se do serviço, deverá solicitar junto à 

Unidade de Recursos Humanos - URH ou Supervisão de Gestão de Pessoas - 

SUGESP a emissão de uma guia de Licença Médica.  

 

De posse dessa guia, deverá dirigir-se ao Departamento de Saúde do Servidor 

– DESS a fim de submeter-se a exame médico para concessão da referida 

licença.  

 

Caso sua licença seja em um período igual ou inferior a 3 dias, a sua chefia 

poderá concedê-la.  
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4.2. Licença por motivo de doença em pessoa da família  

 

Pelo mesmo processo, você pode requerer esta licença, desde que o nome do 

familiar conste em seus assentamentos individuais.  

 

Este período será descontado do seu tempo de efetivo exercício e, quando 

superior a 30 dias, haverá desconto nos seus vencimentos. 

 

4.3. Licença à funcionária gestante 

 

Toda servidora em estado de gestação tem o direito a requerer a licença 

gestante de até 180 dias, que em nada altera sua vida funcional. Ela deve ser 

requerida ao DESS a partir do 8º mês de gravidez, passando a servidora por 

exame médico. 

 

 

 

4.4. Licença Gala 

 

A partir do dia do seu casamento civil, você terá direito a oito dias de licença. É 

necessário entregar a certidão do casamento a sua chefia quando você 

reassumir.  
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4.5. Licença Nojo 

 

Em caso de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos (inclusive 

natimortos) e irmãos, você terá direito a oito dias licença. No falecimento de 

sogros, padrastos e cunhados, serão concedidos dois dias de licença. Você 

deverá entregar o atestado de óbito quando reassumir. 

 

 

4.6. Outros afastamentos5 

 

Você tem ainda possibilidade de se afastar do Serviço Público Municipal, em 

licença para tratar de interesse particular de até 2 anos, depois de cumprido o 

estágio probatório. 

 

5. CONTAGEM DE TEMPO  

 

O seu tempo de serviço começa a ser contado a partir do 1º dia de trabalho, 

para todos os efeitos legais.  

Para efeito de adicional serão contados os dias de efetivo exercício, com 

exceção dos casos previstos no estatuto. 

O tempo de serviço prestado a outros Órgãos Públicos será acrescido ao seu 

tempo de serviço municipal, mediante a apresentação da certidão do mesmo. 

 

                                                 
5
 Para os contratados não são concedidos outros afastamentos, pois seus contratos são feitos 

por tempo determinado.  
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6. PREVIDÊNCIA E SAÚDE 

 

 

6.1. Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM     

 

No HSPM, a Prefeitura oferece a seus servidores assistência médico-hospitalar, 

odontológica e farmacêutica. 

 

Esta assistência compreende, entre outras, consultas, tratamento, 

hospitalização, cirurgia, radiografia, exames de laboratório e aquisições de 

remédios, extensiva a seus dependentes.  

As consultas devem ser marcadas somente pelo 156. 

 

6.2. Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM 

O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo é o responsável pelo 

pagamento de pensões. 

 

O dependente de servidor falecido pode vir a ter uma pensão mensal em caso 

de invalidez comprovada, desde que comprovado o vínculo familiar passível de 

pensão. 

 

O requerimento deve ser feito junto ao IPREM. 
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7. SERVIÇO FUNERÁRIO 

 

O Serviço Funerário é a maior Autarquia da Prefeitura do Município de São 
Paulo, sendo responsável pela prestação de serviços funerários à população 
de São Paulo. 

 

O SFMSP conta com 12 Agências que funcionam como postos de atendimento 
aos munícipes para a contratação de funeral. 

 

Além disso, administra 22 cemitérios municipais, 18 velórios e 1 crematório e 
fiscaliza os cemitérios particulares. 
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DEVERES 

 

Como toda organização, a nossa também tem regras que facilitam a 

produtividade e o relacionamento humano no ambiente de trabalho: 

 

 Estar todos os dias no seu posto de trabalho, durante o período pré-

estabelecido, utilizando esse tempo apenas para desenvolver seus 

serviços. 

 Planejar e realizar suas atividades, com atenção e cuidado, de acordo 

com as orientações superiores. 

 Manter-se bem informado, em relação às publicações oficiais, normas 

técnicas e administrativas. 

 Freqüentar cursos de atualização e aperfeiçoamento que possibilitem a 

melhoria da qualidade de seus trabalhos. 

 Fazer uso de sua iniciativa e criatividade. 

 Guardar sigilo a respeito de informações veiculadas em seu serviço e 

que visem acima de tudo atender à municipalidade. 

 Ser responsável pela guarda e utilização dos materiais sob seus 

cuidados. 

 Manter bom relacionamento com seus colegas de trabalho, lembrando-

se que todos são colaboradores de uma só equipe, ocupando apenas 

diferentes cargos.  

 Alem disso, é necessário cuidado todo especial no trato com o publico, 

para o qual é voltado todo o nosso trabalho. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A circulação de informações na PMSP se processa de modo formal e oficial 

mediante alguns tipos de documentos. Exemplificamos os mais comuns, no 

sentido de ajudá-lo neste inicio de atividade. 

 

 Memorando: utilizado para comunicações breves e, geralmente, entre 

autoridades da mesma categoria ou de chefias para subordinados dentro 

de uma mesma Secretaria/Prefeitura Regional. 

 Ofício: comunicação escrita entre autoridades da mesma categoria ou de 

subordinados a superiores hierárquicos, envolvendo órgãos de 

Secretarias/Prefeituras Regionais diferentes, ou ainda da Administração 

para particulares. 

 Formulário Padrão: impresso de uso específico para requerer certos atos 

administrativos em cujo documento o fluxo de procedimento já está 

expresso. 

 Processo: é um conjunto de documentos autuados que subsidiam uma 

solicitação sujeita à apreciação e decisão da Superior Administração. 

A partir dia 13 de outubro de 2015 a aquisição de bens e a 

contratação de serviços, assim como a liquidação e o 

pagamento decorrente dessas atividades, passaram a ser 

realizada exclusivamente por meio do SEI, sistema eletrônico  

cedido gratuitamente à prefeitura  pelo  TRF4, responsável pelo 

seu desenvolvimento. somente pela SMS, SMG e SF. 

A implantação está sendo gradual e Já está se estendeu à Área 

de Gestão de Pessoas para os pedidos de autorização de 

concurso, nomeação e contrato por tempo determinado de 

pessoal, afastamento e certidão funcional. 

 Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC): Disponibilizado somente 

para leitura eletrônica, é um dos principais veículos de informação para a 

PMSP. É por ele que as Leis e Decretos passam a ser conhecido, e todos 

os outros eventos referentes à Organização e ao servidor. Ao criar o 

hábito de ler o DOC você estará se informando e evitando transmitir ao 

público, informações erradas. 
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 Portal da PMSP (www.prefeitura.sp.gov.br): com o advento da Internet, 

a Prefeitura passou a atingir muito mais diretamente os munícipes, através 

do seu site oficial, onde se reúnem diversas informações sobre a 

Administração. 

 Portal do Servidor (www.prefeitura.sp.gov.br/servidores): os 

servidores da PMSP também possuem um espaço com informações 

relativas às suas vidas funcionais. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/servidores
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ENDEREÇOS DE REFERÊNCIA 

 

 Departamento de Recursos Humanos (DERH) da Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEMPLA): Rua Boa Vista, nº. 280 - Centro. 

 Departamento de Saúde do Servidor (DESS) da Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEMPLA): Rua Boa Vista, 280 - Centro. 

 Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM): Rua Castro Alves, 60 - 

Aclimação 

 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM): Rua Zachi 

Narchi, 536, Carandiru 

 

URH’S E SUGESP’S 

 

As Unidades de Recursos Humanos - URH’s das Secretarias Municipais e as 

Supervisões de Gestão de Pessoas - Sugesp’s das Prefeituras Regionais são 

os órgãos responsáveis pela gestão de assuntos relacionados à sua vida 

funcional. 

 

É junto as URH’s e Sugesp’s, por exemplo, que você pode obter informações 

relativas aos descontos do seu pagamento, férias, freqüência etc. 

 

Mantenha-se sempre em contato com a sua área de RH; pelo endereço 

www.prefeitura.sp.gov.br/urhs, consulte periodicamente a localização física, 

telefones e e-mails das URH’s e SUGESP’s. 

 

  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/urhs
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