
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br 

 

PROJETO DE LEI Nº 009/2017 

 

INSTITUI O PROGRAMA DE DESLIGAMENTO 

VOLUNTÁRIO – PDV – PARA OS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o PROGRAMA 
DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV, dirigido aos servidores públicos efetivos 
do Município de Glorinha, que optar por sua adesão, nos termos da presente Lei.  

Parágrafo único. O PDV consiste no desligamento voluntário dos servidores 
públicos municipais, mediante o pagamento de indenização definida por esta Lei. 

Art. 2º. Para os efeitos desta lei considera-se servidor público municipal: 

I – o detentor de cargo efetivo e estável; 

II – o empregado público com mais de três anos no emprego público; 

III – o empregado público estabilizado pelo art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República. 

Art. 3º. Para a finalidade de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – 
PDV, o servidor fará opção pela exoneração voluntária ou demissão voluntária e 
estará se desligando do Serviço Público Municipal fazendo jus a indenização 
composta pelos seguintes valores:  

I - pagamento de férias vencidas e não gozadas, e as proporcionais;  

II - 13º Salário proporcional;  

III - remuneração proporcional aos dias trabalhados; e 

IV -  indenização até o limite de 20 (vinte) vencimentos, no valor 
correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração mensal do cargo efetivo 
ou do salário do empregado, acrescidos das vantagens incorporadas, por ano de 
serviço público prestado ao Município, considerado como ano a fração igual ou 
superior a seis meses. 

Parágrafo único. A remuneração mensal referida no inciso IV deste artigo é a 
vigente no mês de deferimento do requerimento. 

Art. 4º. Para ter direito ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, o 
servidor deverá solicitar adesão, via requerimento no Protocolo Geral, dirigido ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, onde expressará sua concordância com os 
termos desta Lei e no qual manifestará sua renúncia em relação a sua estabilidade 
no serviço público municipal.  

Art. 5º. Poderão participar do Programa de Desligamento Voluntário - PDV os 
servidores municipais compreendidos no art. 2º desta Lei, lotados nas diversas 
Secretarias, que assim o desejar.   
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Art. 6º. O Programa de Desligamento Voluntário de Servidores não se aplica: 

I – aos pedidos de exoneração voluntária dos servidores estatutários nas 
hipóteses de: 

a) processo administrativo disciplinar, já instaurado, para apuração de falta que 
comine em pena de demissão; 

b) sentença criminal definitiva que tenha decidido pela perda do cargo ou 
função pública; 

c) nomeação para outro cargo ou função pública federal, estadual ou 
municipal; 

d) elidir acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, 
vedada pela Constituição da República; 

e) aprovação em concurso público no Município, pendente de nomeação na 
data de formalização do pedido. 

II – aos pedidos de rescisão contratual voluntária dos servidores celetistas nas 
hipóteses de: 

a) sindicância administrativa, inquérito judicial, instituído para apuração de falta 
grave; 

b) sentença criminal definitiva que tenha decidido pela perda da função 
pública; 

c) admissão em cargo ou outra função pública federal, estadual ou municipal; 

d) elidir acumulação remunerada de cargos ou funções e empregos públicos, 
vedada pela Constituição da República; 

e) aprovação em concurso público no Município, pendente de nomeação na 
data da formalização do pedido. 

Parágrafo único. Nos casos dos servidores celetistas, considerando que a 
rescisão ocorrerá na modalidade “a pedido”, por ocasião do desligamento, o 
empregado não fará jus ao recebimento de verbas rescisórias de caráter 
indenizatório, como o aviso prévio indenizado e multa de 40% sobre o saldo do 
FGTS. 

Art. 7º. O pedido de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, 
poderá ser indeferido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, por razões de 
interesse público quando reconhecer expressamente que o servidor requerente 
exerce função de caráter estratégico, emergencial ou de urgência, nas diversas 
Secretarias, ou que seja ocupante de cargo em situação que não pode sofrer 
solução de descontinuidade, nos chamados serviços ou atividades essenciais.  

§1º O servidor municipal deve aguardar em exercício o deferimento ou 
indeferimento do pedido. 

§2º O Chefe do Poder Executivo Municipal, dentro dos critérios de 
conveniência e oportunidade, pode deferir ou não o pedido de adesão do servidor, 
ainda que o servidor preencha todos os requisitos legais para participar do PDV. 

Art. 8º. Será considerado para o cálculo da indenização somente o tempo de 
efetivo serviço prestado ao Município.  

Parágrafo único. Para os fins da presente Lei, considera-se também como de 
efetivo exercício, os afastamentos previstos no art. 120 da Lei Municipal nº 
1036/2008 e alterações posteriores. 
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Art. 9º. Os servidores que aderirem ao Programa de Desligamento Voluntário - 
PDV, não poderão ser nomeados ou admitidos para qualquer cargo ou emprego 
público no Poder Executivo Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da 
data da exoneração/rescisão de contrato. 

Art. 10. O pagamento da indenização poderá ser efetuado de forma parcelada, 
em até 06 (seis) parcelas, dependendo da disponibilidade financeira do Município.  

Art. 11. O Programa de Desligamento Voluntário tem duração limitada por 180 
(cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei. 

Art. 12. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento fica 
responsável pela coordenação e acompanhamento, bem como da conclusão dos 
processos administrativos atinentes ao PDV junto ao Chefe do Poder Executivo. 

Art. 13. As despesas decorrentes da presente Lei ficam limitadas as 
correspondentes rubricas orçamentárias no Orçamento vigente. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, cessando seus 
efeitos após transcorridos 180 (cento e oitenta) dias contados de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 17 de março de 2017. 

 
 
 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 

 

 


