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Visão geral 
O presente documento sintetiza alguns dos indicadores de diferentes Secretarias da Prefeitura Municipal 

de Londrina. Os impactos entre diferentes questões aqui analisadas são inevitáveis e devem ser 

considerados num todo sistêmico e complementar. 

O presente estudo teve início com a solicitação feita por parte da Secretaria Municipal de Governo às 

diferentes Secretarias e Autarquias da PML, no sentido de elegerem os principais indicadores de 

desempenho da pasta específica e os acompanharem, de 2016 até 2019. Essas informações foram 

posteriormente sistematizadas e validadas pelo NIGEP. Em um segundo momento, procedeu-se às 

análises dos indicadores, interpretados à luz da série temporal, diante do contexto local e nacional, tendo 

em vista as particularidades de cada órgão. O resultado desse processo de sistematização dos dados é 

apresentado no documento “Indicadores Estratégicos – 2020”.  

 

Indicadores de destaque por Secretaria 
Foram selecionados alguns indicadores para a elaboração do presente documento, a fim de identificar 

os principais avanços empreendidos pelas diferentes Secretarias e Autarquias do Município de Londrina. 

A ordem definida para a apresentação consiste nas Secretarias-Meio, como Secretaria de Governo e 

Secretaria de Gestão Pública, seguidas das Secretarias-Fim, as que possuem contato direto com o 

cidadão, como Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação.  

 

 

Resumo Executivo 
Indicadores Estratégicos 2020 

 
 



                                                                                                      

Secretaria Municipal de Governo  
Secretário de Governo: Juarez Paulo. Tridapalli 

Colaboradora: Marta G. Parolin Biatto  

 
Indicador Número de Processos de Alvará Pendentes 
no Final do Ano – NPPENANO (Agiliza Londrina) 
De acordo com o indicador NPPENANO, que se propõe 
acompanhar o número de processos pendentes no final de cada 
ano, percebe-se um recuo bastante expressivo de 2016 até o 

presente momento. O ano de 2016 registrava 10.208 processos 
pendentes; no ano seguinte, de 2017, houve uma considerável 

redução, fechando-se o ano com 6.408 processos pendentes. 
O ano de 2018 foi o que contabilizou o melhor resultado dentro da 

série histórica analisada, com 2.709 alvarás pendentes, ou seja, 
uma redução sobre o ano anterior de 58%. O ano de 2019 

apresentou um aumento no número do indicador, somando 3.515 
alvarás pendentes. O resultado de 2019 interrompeu a tendência 
de queda no número dos processos, no entanto, o início de 2020 
se mostrou extremamente positivo, e a Prefeitura chegou ao mês 

de maio com apenas 503 processos pendentes. A meta 
estabelecida era de 500 processos. 
 

Indicador Prazo Médio dos alvarás deferidos  
Ao se analisar o prazo médio dos alvarás deferidos, 
percebe-se uma tendência de queda significativa, 
durante o período avaliado. No ano de 2016, primeiro 

a ser contabilizado, demorava 63 dias, em média, 
para um alvará ser aprovado. No ano seguinte, de 

2017, esse número foi reduzido para 54 dias. Em 2018, 
contrariando a tendência de queda, verificou-se uma 

expressiva subida, fechando em 81 dias. O ano 
seguinte, de 2019, voltou a mostrar queda acentuada, 
encerrando o prazo médio para o deferimento dos 

alvarás em 48 dias, o melhor resultado de toda a 
série histórica, contabilizando o ano todo. O início de 
2020 demonstra que a queda nos prazos foi ainda 
mais acentuada, chegando a maio com média de 
apenas 9 dias para deferimento de alvará. Esse 
resultado preliminar indica que o ano pode ser 
encarado com otimismo, em relação à atividade em 
questão.  

Indicador Prazo de CPUs concluídos  
Quanto à análise do prazo médio da Certidão Prévia 
Unificada – CPU, iniciou-se a série histórica no ano de 

2017, registrando-se 22 dias para a aprovação da 
certidão. No ano seguinte, de 2018, ocorreu uma 

ligeira elevação, fechando com uma média de 26 
dias. O último ano contabilizado, 2019, foi o que 
atingiu o melhor resultado da série histórica, 

cravando uma média de 17 dias no prazo de 

aprovação da CPU. Assim como para os Alvarás, o 
prazo médio para a conclusão das CPUs também 
iniciou o ano de 2020 de maneira positiva, registrando 

até o mês de maio um prazo médio de apenas 7 dias, 
valor que também é o recorde histórico do indicador 
que tem como meta fechar 2020 com o prazo em 
apenas 5 dias. 

Indicador Prazo Médio dos Projetos de 
Obras (Agiliza Londrina) 
Ao se acompanhar a sequência histórica que 
contabiliza o prazo médio para aprovação dos 
projetos de obras, percebe-se uma oscilação 

considerável. O ano de 2016 apresenta 230 dias de 
prazo médio para que os projetos de obras sejam 

aprovados. Em 2017, subiu para 256 dias e, em 2018, 

fixou-se num teto de 325 dias, o que representa um 
preocupante aumento de 41% sobre o ano de 2016. 
Contudo, o ano de 2019 conseguiu corrigir a tendência 
de alta e fechou com o melhor resultado de toda a 

série histórica, contabilizando 93 dias de média para 
a aprovação dos projetos de obras. Assim como 
apresentado nos indicadores anteriores, o resultado 
preliminar do ano de 2020 é extremamente animador, 
pois os cinco primeiros meses do ano acumularam 

um prazo médio de 48 dias. Além de ser o melhor 
resultado da série histórica, com relação aos prazos 
de aprovação de obras, o número bateu a meta 
estabelecida fixada em 60 dias, ficando 20% abaixo do 
prazo idealizado. 
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Secretaria Municipal de Gestão Pública  
Secretário de Gestão Pública: Fábio Cavazotti e Silva  

 

Indicador Média do prazo dos processos 
homologados no mês – IPCHOMEDIA 
O indicador IPCHOMEDIA propõe-se aferir a média do 
prazo dos processos homologados da Prefeitura 
Municipal de Londrina, tendo como meta o prazo 

médio de 120 dias.  
Em 2018, primeiro ano em que há registro de dados, 

atingiu-se a média de 145,72 dias. No ano de 2019, 
houve um razoável recuo, fechando-se o ano com a 

média de 122,83 dias, número muito próximo ao que 
a Secretaria definiu como meta a ser atingida, fixada 
em 120 dias. 
Esse indicador impacta severamente na 
administração geral da PML e é particularmente 
sensível, em áreas como a saúde e a assistência 
social. São inquestionáveis os avanços alcançados, o 
que aponta para uma tendência de melhoria nos 
próximos períodos. 

Índice de itens exitosos nas licitações 
homologadas – IIEXLH 
O indicador IIEXLH avalia o sucesso dos processos 
licitatórios, considerando, para tal, o número de itens 
com licitação exitosa no mês, dividido pelo número de 
itens licitados no mês (homologados + fracassados + 
deserto).  

O ano de 2018 apresentou um índice de 68,71% de 
êxito nas licitações homologadas. O ano de 2019, 
último a ser analisado, revelou um crescimento 

expressivo, fechando com 88,40% de êxito nas 
licitações homologadas, aproximando-se da meta de 
90% previamente estabelecida. 
 
 
 

 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Tecnologia 
Secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia: Janderson Marcelo Canhada  

Colaboradores: Darling Silvia Maffato Genvigir; Marcio Horaguti da Silva. 

 

Indicador Acessos ao Portal Prefeitura Municipal de Londrina – IAAPPML 
O presente indicador almeja monitorar, de forma 
sistemática, a quantidade de acessos ao Portal do 
Município de Londrina. No ano de 2016, foram 

registrados 10.239.432 acessos. No ano seguinte, 
2017, houve um recuo no número de acessos, 

fechando com 9.273.876. Todavia, o ano de 2018 foi 
particularmente positivo, recuperando a queda do 

ano anterior e totalizando 10.783.744 de acessos.  
O ano de 2019, houve um recorde, somando 

15.736.630 acessos, o que representa um 

crescimento de aproximadamente 45% em relação ao 
ano anterior. A análise da série histórica aponta para 
um crescimento acelerado e com certa consistência, 
o que pode indicar o desenvolvimento de uma cultura 
de cidadania mais ativa, por parte da população, além 
da difusão cada vez maior das tecnologias de 
informação como forma de aproximar o cidadão do 
poder público. 

 

 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 
Diretor-Presidente: Roberto Alves Lima Jr. 

Colaboradora: Ana Luiza Muller Moreira 

 

Indicador Projetos de Requalificação Viária - IPRV  
O indicador propõe-se acompanhar o número de 
projetos dessa natureza que foram entregues. O ano 
de 2017, primeiro a apresentar registros, contou com 

134 projetos de requalificação viária efetivados. No 
ano seguinte, 2018, houve uma manutenção no 

mesmo patamar, efetivando-se 136 projetos. 

Contudo, em 2019, foi realizada uma força-tarefa para 
que os pequenos projetos fossem entregues, o que 
produziu um aumento considerável em comparação 

aos anos anteriores, atingindo 227 projetos de 
requalificação viária. 

 



                                                                                                      

Secretaria Municipal de Fazenda 
Secretário de Fazenda: João Carlos Barbosa Perez  

Colaborador: Esdras Dias da Costa 

 

Indicador Arrecadação da Dívida Ativa - IADA 
O indicador IADA objetiva acompanhar o impacto das 
ações que visam ao aumento da arrecadação da 
Dívida Ativa, mediante a cobrança. No ano de 2016, 

foram arrecadados R$ 51,6 milhões. A arrecadação 
do ano seguinte, de 2017, foi semelhante, fechando os 

doze meses em R$ 54,72 milhões. O ano de 2018 
apresentou um resultado particularmente negativo e 

que impressiona pela queda acentuada, terminando 

em R$ 30,36 milhões. Todavia, o ano de 2019 
apresentou uma recuperação bastante expressiva; na 

soma dos doze meses, foram atingidos R$ 88,71 
milhões, o que significa um recorde na arrecadação 
municipal. 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
Secretária de Recursos Humanos: Adriana Martello Valero  

Colaborador: Danilo Aparecido Landegrafi Barbosa  

 

Indicador Gastos com Pessoal - IGP 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece, 
como despesa máxima permitida, o limite de 54% 
sobre a arrecadação total de receitas correntes para 
o pagamento de servidores. Diante dessa realidade, 
que apresenta enormes desafios dos gestores 
públicos, Londrina vem mantendo indicadores de 
certa forma confortáveis, quanto ao teto permitido. 
No ano de 2016, o total de despesas com pessoal em 
relação à receita corrente líquida do município 

encontrava-se em 48,11%, em 2017, houve uma queda 

considerável do percentual, fixando-se em 42,88%, 
ou seja, cerca de 12% menor sobre o ano anterior. Já 
em 2019, houve um ligeiro acréscimo na relação 
despesas com pessoal e receita corrente líquida do 

município, contabilizando a marca de 44,65%. 
 

 
 
 

Procuradoria-Geral do Município 
Procurador-Geral do Município: João Luiz Martins Esteves 

Colaboradora: Cíntia Bocchi Sonoda 

 

Indicador sobre a apuração do cometimento de faltas disciplinares - IACFD 
Entre os indicadores selecionados pela PGM, em 
virtude do seu grau de importância, destaca-se o 
IACFD, direcionado a apurar as faltas disciplinares 
cometidas por servidores públicos municipais da 
administração direta, indireta, autarquia e 
fundacional, por meio dos procedimentos previstos 
na legislação. Os dados disponibilizados são 
referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018: todos os 

anos registraram 100% no nível de apurações sobre 
o cometimento de faltas disciplinares. As 
informações relativas a 2019 não foram 
disponibilizadas até a finalização do documento, no 
entanto, a Procuradoria encaminhou uma estimativa 

de alcance de 100% de apuração do cometimento de 
faltas disciplinares. 

 



                                                                                                      

Controladoria-Geral do Município 
Controlador Geral do Município: Newton Hideki Tanimura  

Colaboradores: Gleice Rafaela Ferreira Alves; Hélio Akihiro Tsuchiva; Lilian de Souza Zanelatto; Rodolfo Lansoni 

 
Produtividade Controladoria – Ações para Economia de Recursos Públicos 
Os números aqui apresentados buscam aferir a 
evolução no número de atividades realizadas pela 
CGM, durante os anos de 2018 e 2019.  
Com relação ao número de recomendações que 
resultam em economia de recursos públicos, o ano 

de 2018 contou com 24 recomendações, o ano 
seguinte, 2019, teve considerável avanço, 

conseguindo contabilizar 69 recomendações, o que 
representa um aumento bastante expressivo, 
somando 190%.  

Número de Procedimentos para Verificação “In Loco” 
(PVPLs). O ano de 2018 totalizou 222 unidades de 
PVPLs. O ano seguinte, 2019, apresentou um aumento, 

somando 289, uma diferença positiva de 30% no 
número de PVPLs.  
Cálculos Judiciais. No ano de 2018, totalizaram-se 

2.336 cálculos judiciais. Por sua vez, o ano de 2019 

somou 3009 cálculos judiciais, ou seja, um aumento 
de aproximadamente 29%. 

 

 
 

Ouvidoria-Geral do Município 
Ouvidor-Geral do Município: Alexandre Sanches Vicente 

 

Indicador Fortalecimento das Relações com os Cidadãos – IFRCC 
O indicador IFRCC fundamenta-se no acompanhamento do 
número de manifestações registradas na OGM. Em 2016, 

ocorreram 246 manifestações registradas na OGM. Vale 
ressaltar que a Ouvidoria-Geral do Município de Londrina foi 
instituída em março de 2016, a qual passou a utilizar o SEI como 
instrumento apenas em novembro do referido ano. No ano de 

2017, o crescimento foi exponencial e atingiu 3560 
manifestações, ou seja, uma elevação na ordem de 1350%. No 
ano de 2018, ocorreu mais um expressivo aumento no número 

de manifestações, atingindo 3966. Por fim, o ano de 2019 

contabilizou, de janeiro a dezembro, um total de 5770 
manifestações, indicando, mais uma vez, que o aumento no 
número de manifestações continua em franco processo de 
crescimento.  

 

Indicador Resultados nas Avaliações da Escala Brasil Transparente – IRAEBT 
O primeiro registro contabilizado é referente a 2015, 

quando a cidade de Londrina ficou na 81ª posição. O 
ano seguinte, 2016, foi demasiadamente negativo com 
respeito à Escala Brasil Transparente: Londrina foi 
rebaixada em 504 posições, ficando na 585ª 
colocação, com nota 5,5. Após correção, em meados 
do ano de 2017, a posição da cidade foi alterada para 

a 380ª colocação, e a nota alcançou 7,22 pontos. 
No ano de 2017, a CGU não realizou avaliações e 
aprimorou a metodologia, a qual passou a ser 

utilizada a partir do ano de 2018. Com a metodologia 

modificada, Londrina alcançou a primeira posição 
entre os municípios com mais de 50 mil habitantes, 
sendo considerada a cidade mais transparente do 

Brasil, com nota de 9,95. A situação da cidade atesta 
os bons resultados dos esforços em torno de 
aprimorar os diversos mecanismos que contribuem 
para a proximidade do cidadão com o poder público, 
acesso à informação e, por consequência, maior 
transparência. 
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Autarquia Municipal de Saúde 
Secretário de Saúde: Carlos F. M. Machado  

Colaboradores: Evilin Santos da Silva Gorckis; Daniele C. de Oliveira Zampar  
 
Indicador Tempo Médio de Tramitação da Fase Interna até abertura do PAL – ITMTA 
O indicador propõe-se acompanhar o tempo de 
tramitação da fase interna da AMS até a autorização 
do processo licitatório. 
No ano de 2017, a média de tempo de tramitação da 

fase interna até à abertura do PAL foi de 180 dias. 
Após o Termo de Cooperação Técnica do NIGEP com 
a Prefeitura Municipal de Londrina, foi elaborada a 
Portaria 715/2017. Estabeleceu-se como meta o prazo 
de 120 dias até a Autorização do Processo Licitatório 
- PAL.  
Assim, o ano de 2018 teve a meta de tempo médio de 

tramitação até o PAL atendida em 120 dias, o que 
representa uma queda próxima a 35% no tempo de 
tramitação, em comparação ao ano anterior. O ano de 
2019 melhorou ainda mais os resultados, reduzindo o 

tempo médio para 102 dias. Exemplos como este 
podem servir de referência para a condução 
apropriada de estratégias em outras áreas, com 
racionalidades semelhantes. 

 

Secretaria Municipal de Educação 
Secretária Municipal de Educação: Maria Tereza Paschoal de Moraes. 

Colaboradoras: Cassia Talita Terciotti Moretti; Juliana Coronado Mazetti; Talícia Serafin; Jocele DÉa. 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB - IMIIDEB 
Busca-se, com o presente indicador, acompanhar o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB – do ensino municipal. A avaliação ocorre de 
dois em dois anos, sendo que, em 2016-2017, obteve-

se a pontuação de 6,50; já no biênio subsequente 

(2018-2019), houve um crescimento, ficando em 6,80. 
Ora, considerando-se que a média paranaense é de 

6,30 e a média nacional é de 5,80, a realidade local 
encontra-se num patamar destacado. A Secretaria 
Municipal de Educação pode alcançar, na próxima 

avaliação, o valor de 7,00, o que alocaria a cidade em 
um nível ainda mais destacado, frente à realidade 
nacional e estadual. 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Secretária de Assistência Social: Jaqueline Marçal Micali 

Colaboradores: Luis Alberto Mangili Gomes; Gisele de Cássia Tavares 
 

Indicador Famílias Acompanhadas pelo CRAS - IFAPC 
O indicador monitora o número de famílias 
acompanhadas pelo Centro de Referência de 
Assistência - CRAS. O ano de 2016 registrou uma 

média bimestral de 3.238 famílias. No ano seguinte, 
2017, ocorreu um aumento, fechando com uma média 

de 4.271 famílias acompanhadas por bimestre. O ano 
de 2018 apresentou mais um crescimento, no número 

de famílias acompanhadas pelo CRAS, com uma 

média bimestral de 5.317, o que representa um 
aumento de 24%. Por último, o ano de 2019 encerrou 

com a média bimestral de 4.488,67 famílias 
acompanhadas, aproximando-se dos números de 
2017.  

 

Indicador Programa Bolsa Família - IPBF 
O indicador acompanha os repasses efetuados por 
meio do Programa do Governo Federal – Bolsa-
Família – diretamente aos beneficiários em situação 
de extrema vulnerabilidade social. No ano de 2016, foi 

repassado um total de R$ 33,86 mi. No ano seguinte, 

2017, esse valor subiu para R$ 37,98 mi. O ano de 
2018 teve mais um aumento nos repasses, nesse 

caso, totalizando R$ 41,97 mi. O último ano, 2019, 

somou repasses da ordem de R$ 46,66 mi, o que 
significa um aumento de 11%. 
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Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 
Secretária de Políticas para as Mulheres: Nádia Oliveira de Moura 

Colaboradoras: Elaine Ferreira Galvão; Rosangela Portela Terual. 
 

Indicador CAM: Atendimentos Psicossocial e Jurídico Realizados – ICAMAR 
O indicador propõe-se acompanhar o número de 
atendimentos de natureza psicossocial e jurídica, 
pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher 

(CAM). Em 2016, ocorreram 2.691 atendimentos a 
mulheres vítimas de violência. No ano seguinte, 2017, 
houve um crescimento de cerca de 7%, somando-se 

2.865 atendimentos. O ano de 2018 apresentou 3.871 
atendimentos, o que representa um crescimento em 

relação ao ano anterior de 35%, o que chama a 
atenção. Em 2019, houve a manutenção de 

atendimentos, fechando em 3.819.  
A Secretaria empreendeu, a partir de 2018, um 
trabalho de sensibilização dos profissionais da rede 
de serviços municipais, para notificação dos casos de 
violência ativa, o que pode ter influenciado o aumento 
dos números. 

 
 
Secretaria Municipal do Idoso 
Secretária Municipal do Idoso: Andrea B. Danelon. 

Colaboradora: Fernanda Serenario 

 

Indicador Vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos – IVILPI 
As instituições de longa permanência para idosos, 
instaladas na cidade de Londrina, em 2016, tinham 

capacidade para atender 195 idosos; em 2017 e 2018, 

esse número ficou em 197 e, no ano de 2019, houve 

um ligeiro aumento, fechando em 202 vagas. 

Percebe-se que o aumento é tímido e que, diante do 
crescimento acelerado no número de idosos, haverá 
a necessidade de ampliar o número de vagas 
disponíveis para os próximos anos, o que demandará 
maiores recursos para a pasta e a busca de novas 
entidades aptas para se estabelecer convênio. 

 
 
Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores 
Municipais de Londrina 
Superintendente: Marco Antonio Bacarin 

Colaboradora: Graciele Gelio 
 

Indicador Déficit Financeiro Plano de Saúde – IDFPS 
O indicador objetiva aferir o déficit financeiro do 
Plano de Assistência à Saúde da CAAPSML. Pode-se 
constatar que, em 2016, primeiro ano de 
acompanhamento da série histórica, tem-se um 

superávit que totalizava R$ 10.734.935,35. 
Contudo, o ano seguinte, 2017, apresentou um déficit 
acentuado, fechando o período em expressivos  

R$(-) 13.391.202,55.  

No ano seguinte, de 2018, houve uma redução 
significativa no déficit, mas, ainda assim, o ano fechou 

com um valor negativo de R$(-) 1.887.424,53. 
Todavia, o resultado de 2019 foi extremamente 

positivo, atingindo um superávit de R$ 11.380.032,49.  

 

 



                                                                                                      

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda 
Secretário de Trabalho, Emprego e Renda: Elzo Augusto Carreri 

Colaborador: Rogerio de Paula Santos 
 

Indicador Concessão Microcrédito Orientado Fomento-PR - ICMOFPR 
O objetivo do indicador é acompanhar o 
financiamento de microempreendedores (MEI, 
Microempresas e pessoas físicas), levando em conta 
o recurso de valores efetivados.  
A Análise da série histórica leva a perceber que tem 
havido uma evolução bastante expressiva, nos 
valores dos financiamentos, ao longo dos últimos 

anos. O repasse inicial, ocorrido em 2016, totalizou R$ 
82.408,00, mas a situação ficaria mais grave, no ano 
seguinte, 2017, quando esse valor apresentou uma 

drástica redução, fechando com apenas R$ 
14.004,00.  
Contudo, o ano de 2018 conseguiu um avanço 
extremamente expressivo, totalizando, em 12 meses, 

R$ 234.996,00, enquanto o ano de 2019 foi ainda mais 

impactante, totalizando R$ 294.341,00. A partir do 
ano de 2018, o “Microcrédito” passou a se configurar 
como um segmento autônomo, pois, até o momento 
(2017), era uma atividade meramente acessória. 

Passou, a partir de 2018, a contar com estratégia de 
abordagem, atendimento e divulgação além de 
incorporar mais dois agentes, o que justifica o 
crescimento expressivo nos resultados. 

 

Companhia de Desenvolvimento de Londrina 
Presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina: Bruno Ubiratan  

Colaboradores: Renata Queiroz; Tatiana Porto e Gilceia Cabral; Atacy de Melo Junior; Silvia Suzuki Nogueira; 
Rubens Bento; Fabian Trelha; Adriana Madalozzo. 
 
Indicador Número de Empresas Atendidas por Meio de Incentivos Municipais - INEA 
Em 2016, primeiro ano da análise histórica, o 
Município de Londrina atendeu, por meio de 

incentivos, um total de três novas empresas. No 
ano de 2017, a CODEL reduziu, de maneira discreta, o 

número de empresas atendidas para duas. O ano de 
2018 teve um comportamento similar ao anterior, 

somando, também duas empresas beneficiadas 
com os incentivos previstos na Lei nº 5.669/93. Em 
2019, houve um aumento que merece destaque, 

totalizando, ao final do período, seis novas 
empresas atendidas.  

 

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 
Secretário de Obras e Pavimentação: João Alberto Verçosa Silva 

Colaboradores: Eric Houti da Silva; Matheus de Melo Barbosa 
 
Indicador Aprovação de Projetos de Construção no mesmo ano de protocolo - IAPCGAMAP 
O presente indicador acompanha o percentual de 
aprovação de projeto de construção, no mesmo ano 
de protocolo. O ano de 2016, dentro da série histórica 
analisada, foi o que apresentou um índice mais 

elevado, ficando em 54,0% de aprovação no mesmo 
ano de protocolo. Verifica-se um decréscimo nos 
anos seguintes, sendo que, em 2017, esse percentual 

caiu para 52,2% e, em 2018, foi para 38,0%, uma 
queda significativa. Contudo, contrariando essa 

tendência, o ano de 2019 mudou a trajetória 

decrescente e fechou com 49,0% de aprovações. De 
acordo com os dados preliminares do ano de 2020, 

essa tendência se consolida, chegando até o mês de 
maio com 58% de aprovação de projetos no mesmo 
ano de protocolo.  
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Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) 
Diretor-Presidente: Luiz Cândido de Oliveira 

Colaboradores: Heleno Solano Rabello; Antonio Lucimar Ferreira Luiz 
 
Indicador Atestados Emitidos - IAE 
Ao se acompanhar a emissão de atestados para as 
empresas que se habilitam a participar do programa 
habitacional da COHAB, verifica-se que, no ano de 

2016, foram emitidos quatro atestados; já, em 2017, 

houve um decréscimo discreto, sendo emitidos três 
atestados. Contudo, o ano que apresentou o melhor 

resultado foi o de 2018, quando se emitiram 18 
atestados, dobrando o número do ano anterior.  
Chama a atenção que o ritmo de crescimento 
acentuado teve um recuo em 2019, quando foram 

emitidos 17 atestados, alterando a tendência de 
crescimento que vinha se presenciando. 

 
Fundação do Esporte de Londrina 
Diretor-Presidente: Fernando Madureira 

Colaborador: Marcio Suzuki 
 
Indicador Eventos Esportivos (Realizados) – IEE 
O presente indicador tem como objetivo incentivar a 
prática de esportes, melhorar a qualidade de vida e 
movimentar o setor comercial da cidade.  
Nesse sentido, acompanhando o histórico dos últimos 
anos, constata-se que, no ano de 2016, primeiro a ser 
avaliado, ocorreram 27 eventos esportivos na cidade. 
Percebe-se que houve uma ascensão progressiva no 
número de eventos realizados, sendo que, no ano de 
2017, o número subiu para 33 eventos, o que 
representa um aumento de cerca de 22%.  
Porém, o ano de 2018 seria ainda mais expressivo, 
fechando com 45 eventos esportivos na cidade, o que 
representa um crescimento relativo próximo a 37%. 
Por fim, em 2019, foram computados 149 eventos 
esportivos na cidade, ou seja, um acréscimo de 231% 
sobre o ano anterior.  

Esse indicador específico demonstra uma trajetória 
particularmente favorável, não só pelo aumento no 
número de projetos esportivos na cidade, mas 
também pela progressão linear, crescendo ano após 
ano, num ritmo contínuo.  

 

Indicador Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Valor) – IFEIPE2 

Esse indicador acompanha o fomento repassado para 
projetos esportivos, através de entidades específicas 
em determinadas modalidades. No ano de 2016, foi 

alocado um montante de R$ 2.939.250,00 para 
incentivo a projetos esportivos. No ano seguinte, 2017, 
ocorreu uma ligeira queda, reduzindo-se o valor total 

repassado em R$ 197.199,00, atingindo a soma de R$ 
2.742.051,00. Todavia, o ano de 2018 foi 
particularmente favorável, no que diz respeito a esse 

fundo, passando a totalizar R$ 4.332.500,00. O 
crescimento dos incentivos, nessa rubrica, em 
particular, se manteve, no ano de 2019, atingindo o 

maior repasse da série histórica, somando R$ 
5.729.000,00.  
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Secretaria Municipal da Cultura 
Secretário da Cultura: Caio Julio Cesaro  

Colaborador: José Antônio Alegro 
 
Indicador Público Atendido nos Projetos Fomentados pelo Programa Municipal de Incentivo à 
Cultura - IPAPFPMIC 
O presente indicador registra o público atendido nos 
projetos culturais fomentados pelo Programa 
Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC. O ano de 
2016 fechou com resultados expressivos, alcançando 

274.140 pessoas. Em 2017, observou-se uma queda 
substancial no número de atendidos, contabilizando-

se 69.702. No ano de 2018, verificou-se uma 

acentuada recuperação, totalizando 180.828 

pessoas atendidas pelos projetos culturais 
fomentados pelo PROMIC, um crescimento de 
aproximadamente 160%. Contudo, o ano mais 
expressivo, em efetividade do programa, 
considerando número de pessoas atendidas, foi o de 

2019, quando foram atingidas 309.761 pessoas, 
sendo esta a maior marca do quadriênio. 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretário de Meio Ambiente: José Roberto Behrend 

Colaboradora: Gislaine Brancalhão Queiroz 
 
Indicador eficiência no Licenciamento Ambiental – IELA 
O indicador busca controlar o prazo de tramitação do 
processo junto à Secretaria de Meio Ambiente do 
Município. No ano de 2017, primeiro que apresentou 

registros, houve uma média de 42 dias para se 
efetivarem os processos de licenciamento ambiental. 

No ano de 2018, essa média caiu para 36 dias. O ano 
de 2019 foi o que apresentou uma média menor, no 
número de dias para se efetivarem os licenciamentos 

ambientais, fechando em 25 dias.  
 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 
Secretário da Agricultura e Abastecimento: Ronaldo Deber Siena 

Colaboradora: Karine Azevedo 
 
Indicador do Campo à Cidade: Melhoria da Infraestrutura Viária Rural (Km) – ICCMIBRKM 
O indicador pretende avaliar a melhoria da 
infraestrutura viária rural, considerando o número de 
quilômetros atendidos com serviços de 
infraestrutura às vias não pavimentadas. É 
importante destacar que existem atualmente em 
Londrina 900 quilômetros de vias rurais não 
pavimentadas, utilizadas no escoamento dos artigos 
rurais para a região urbana, assim como o 
atendimento de serviços urbanos para as regiões 
rurais, o que se reflete na qualidade de vida dos 
moradores. 
O ano de 2016 conseguiu um resultado total de 

23,4km atendidos, enquanto o ano seguinte, 2017, não 
tem registros de atendimentos. Por sua vez, 2018 

apresentou um resultado de 46,50km de estradas 

que receberam manutenção. Por último, o ano de 2019 
foi o que apresentou maior efetividade da política, 

alcançando um resultado recorde de 52,8km de 
estradas patroladas e moledadas. 
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Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
Presidente da CMTU: Marcelo Baldassarre Cortez 

Colaboradores: Carlos Eduardo Ribeiro e Silva; José Thiago; Fabio Tomé Soares 
 

Indicador Sinalização Viária Escolar – ISV 
Um dos indicadores selecionados pela CMTU como 
prioritários para a pasta diz respeito a manter a 
sinalização viária adequada das ruas e avenidas, em 
torno das Escolas do município. No ano de 2016, foram 

sinalizados 74.256m2 entre ruas e avenidas, nas 
proximidades das Escolas da cidade. Esse número 

cresceu nos anos seguintes, alcançando 85.812m2, 
em 2017, e teve sua maior efetividade no ano de 2018, 

quando foram atingidos 119.616m2 de sinalização 
viária, algo bem próximo da meta estabelecida de 
120.000m². Contudo, o ano de 2019 fechou com um 
resultado abaixo do programado, atingindo a soma de 

109.262m2 de sinalização. Segundo manifestações de 
servidores da Companhia, essa redução pode ter sido 
motivada por mudanças nas licitações dos serviços. 

 
Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de 
Londrina 
Superintendente da ACESF: Leonilso Jaqueta 

Colaboradores: Eles Lucy Alves Silva Piccinin; Fabiana Regina Borelli Amorim; Henrique de Castro Silva 
 

Indicador Cobrança Administrativa dos Créditos Tributários e Não Tributários – ICACTNT 
O indicador almeja monitorar as Cobranças 

Administrativas dos Créditos Tributários e não 

Tributários, a fim de aumentar a eficiência no 

processo de cobrança, sendo avaliado pelo número 

de cobranças realizadas no período analisado. 

No ano de 2017, primeiro a disponibilizar registros, 

realizaram-se 780 cobranças. No ano seguinte, de 
2018, ocorreu um aumento extremamente expressivo 

no número de cobranças, totalizando-se 7.173, um 
crescimento de 820%. No ano de 2019, o número 

absoluto foi recorde, atingindo 26.081 cobranças.  
O crescimento expressivo no número de cobranças 
deve ser analisado de forma comparativa aos valores 

efetivamente arrecadados, para assim identificar a 
eficácia das cobranças realizadas, o que deve se 
refletir, de forma positiva, para o caixa da autarquia, 
ao longo do tempo 

 

Secretaria Municipal de Defesa Social 
Secretário Municipal de Defesa Social: Ten-Cel PM RR: Pedro Ramos. 

Colaborador: Deividy André Vieira Leal 
 
Indicador Monitoramento, Combate e Intervenção em Invasões em Terrenos Públicos – IMCIITP 
O indicador IMCIITP propõe-se monitorar a possível 
formação de invasões de terrenos públicos. A 
unidade de medida utilizada é o número de invasões 
frustradas pela ação da guarda, de acordo com o 
Decreto Municipal que regulamenta essa ação. Trata-
se de uma avaliação de difícil análise, considerando-
se que não trabalha com uma dinâmica própria, mas 
atende às demandas que são muito variáveis, de 
sorte que o simples fato de esse monitoramento 
estar presente já coíbe as invasões. Ainda assim, em 

2017, foram coibidas 13 invasões. 

No ano de 2018, foram coibidas 40 tentativas de 
invasão, o que representa um crescimento na ordem 
de 200%. O último ano a ser contabilizado, 2019, 

atestou 51 intervenções em invasões em terrenos 
públicos, o que demonstra um crescimento 
progressivo, embora num ritmo menor ao que se deu 
no ano de 2018. 
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