
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 01.613.121/0001-71 
PRAÇA DOS AGRICULTORES, 05- CENTRO - CEP 35275-000 

TELEFAX: (33) 3246-9041 - FONE: (33) 3246-9066 	 FLS. 179 

LEI N°231/2002 
De 27 de novembro de 2002 

Institui o "P.D. V", Programa de Incentivo ao 
Desligamento Voluntário no Serviço Público e dá 
outras providências. 

O Povo do Município de São Félix de Minas 
/MG, por seus representantes na Câmara Municipal, 

DECRETA: 

Art. l - Fica instituído o Programa de Incentivo 
ao Desligamento Voluntário do Serviço Público "P. D. V." visando a 
adequação dos gastos com pessoal aos limites suportáveis pelas pequenas 
administrações interiores e à otimização da prestação dos serviços públicos. 

§ l - O Programa instituído por esta Lei 
compreende um conjunto de incentivos para exoneração de servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e para rescisão contratual dos 
servidores estáveis submetido à Consolidação das Leis Trabalhistas - 
C.L.T. 

o 	 § 20 - O Programa aplica-se aos servidores 
estatutários efetivos e aos celetistas estáveis, da administração direta e das 
autarquias. 

Art. 2° - A adesão ao Programa de que trata esta 
Lei terá o deferimento restrito ao limite de 30% (trinta por cento ) do 
número total dos servidores municipais sendo que caberá exclusivamente 
ao Chefe do Poder Executivo decidir sobre ã quantidade possível de 
desligamento em cada setor da administração, segundo critérios de 
discricionariedade. 

Art. 3° Fica vedada a participação neste Programa 
aos Servidores Públicos, nas seguintes situações: 

1 - aos contratados temporariamente; 

II - aos que houverem requerido exoneração ou 
demissão antes da vigência desta Lei; 
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III - aos que estiverem respondendo a processo 
administrativo disciplinar; 

IV - aos substitutos, comissionados, e os que 
exerçam função de confiança, sem qualquer outro vínculo; 

V - aos que estiverem sido condenados por 
decisão judicial transitada em julgado que tenha decidido pela perda do 
cargo ou emprego público; 

1 VI - aos servidores que estiverem no exercício de 
suas funções em período após o retorno do curso, com ônus, assim 
considerado o do tempo igual ao daquele do afastamento; 

VII - aos que venham pedir exoneração ou 
demissão do cargo ou emprego público para elidir acumulação remunerada 
de cargos, funções e empregos públicos vedada pela Constituição Federal; 

VIII - aos servidores aposentados e ainda em 
atividade. 

Parágrafo Único - as hipóteses previstas neste 
artigo, serão comprovadas mediante declaração pessoal que ateste o não 
enquadramento nas situações nelas descritas, sob pena de responsabilidade. 

Art. 4° - Fica vedada a exoneração e a demissão 
de servidores que possa acarretar o comprometimento na prestação dos 
serviços públicos, atualmente, prestados à população. 

Art. 50 - Não se admitirá terceirização dos 
serviços prestados anteriormente, por servidores que aderiram ao Programa 
de Desligamento Voluntário, instituído no art. 10  desta Lei. 

Art. 60  - O servidor, interessado nos beneficios 
desta Lei, deverá apresentar requerimento, no setor de protocolo da 
Prefeitura, devidamente assinado e com firma reconhecida. 

Art. 70 - Caberá ao Prefeito Municipal, com base 
nos critérios estabelecidos nesta Lei, deferir ou não o requerimento de 
desligamento voluntário, não gerando o requerimento qualquer direito 
subjetivo ao servidor. 

Art. 8° - O servidor que formalizar o pedido de 
exoneração ou de demissão nos termos deste Programa fará jus; 

1 - Para os estatuários: 
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a) 	Uma indenização em valor correspondente 
a uma remuneração mensal do cargo efetivo para cada ano de efetivo 
exercício no serviço público municipal, considerando corno ano integral a 
fração igual ou superior a 06 (seis) meses , até o limite de 20 (vinte) 
remunerações; 

II - Para os celetistas estáveis: 

a) - Uma indenização em valor 
correspondente a 60% (sessenta por cento) da remuneração mensal do 
emprego público para cada ano de 	efetivo exercício no serviço público 
municipal , considerando como ano integral a fração igual ou superior a 06 
(seis) meses, até o limite de 20 vezes do valor utilizado para indenização; 

b) Uma indenização adicional que terá como 
parâmetro o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o 
montante dos depósitos do F.F.T.S. realizados na respectiva conta 
vinculada durante a vigência dos contratos de trabalho celebrados com 
órgãos da administração direta e autárquica. 

Art.9° —Considera-se remuneração para os efeitos 
desta Lei, a sorna do vencimento, salário, saldo e das vantagens 
permanentes e aquelas que venham sendo pagas habitualmente durante os 
últimos 12 meses anteriores à publicação desta Lei, excluídas as diferenças 
pagas em caráter eventual e os benefícios e auxílios indenizatórios. 

Parágrafo Único - Os incentivos previstos nesta 
Lei serão pagos tendo por base o valor da remuneração vigente na data do 
pagamento, observado o limite imposto no inciso XJ, do art . 37, da 
Constituição Federal. 

Art. lO - Os servidores que, aderindo ao P.V.D., 
requererem sua exoneração ou demissão no prazo de até 15 (quinze ) dias 
contados da publicação desta Lei, farão jus a um acréscimo de 20% ( vinte 
por cento ) da indenização prevista, calculada sobre o montante final 
apurado. 

Art. 11 - O tempo de serviço público para efeito 
desta Lei será aquele exclusivamente prestado à Administração Direta do 
Município, ou em outra repartição deste, devidamente autorizado pelo 
Chefe do Poder Executivo. 

Art. 12 - O tempo de serviço indenizado na forma 
desta Lei não será computado para qualquer fim previdenciário ou para 
aquisição de benefícios decorrentes de investidura posterior. 
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Art. 13 - Fica vedada a nomeação para 
provimento de cargos em comissão e a contratação temporária do pessoal 
beneficiado por esta Lei, no prazo de 02 (dois ) anos. 

Art. 14 - enquanto não for publicado o ato 
deferindo o pedido de exoneração ou rescisão contratual voluntária, o 
servidor deverá permanecer na mesma função em que se encontrava na data 
de seu Requerimento. 

Art. 15 - O pagamento da indenização total, 
deverá ser pago em parcelas sucessivas, mediante acordo escrito, firmado 
entre as partes, sendo que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 10 
(dez) dias, contados da exoneração, quando servidor estatutário, e contados 
da demissão, quando servidor celetista. 

Art. 16 - O servidor público efetivo ou celetista 
estável, ocupante do cargo em comissão ou função de confiança, após o 
deferimento de seu pedido de adesão ao Programa, estarão 
automaticamente desligados dos referidos cargos, não sendo o valor dos 
referidos cargos computado no valor da indenização. 

Art. 17 - A despesas decorrentes da aplicação da 
presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no 
orçamento vigente, sendo que o poder executivo municipal fica autorizado 
a suplementar dotação caso haja necessidade. 

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo-se seus efeitos a 01 de janeiro de 1997, ficando 
revogadas todas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal 
em São Felix de Minas—MG., 
aos 27 de novembro de 2.002. 
6° Ano de Emancipação Política. 

REGISTRADO às fls. 179 a 182 - Livro n° 03 
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