
 

 Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 – Centro Iracemápolis – SP 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 – Fone: 19-3456-9200 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
  

 
Informações PDV 

 
 

O que é PDV? É obrigado pedir o PDV? 
PDV é o Programa de Desligamento Voluntário - A adesão ao PDV é ato administrativo livre e espontâneo da 
vontade do servidor 
 
Qual prazo para aderência do PDV?  
De 26/09/2022 a 04/11/2022 
 
Como fazer a solicitação do PDV? 
Preencher o Requerimento de Adesão ao PDV e Declaração de Inexistência de Pedido Formal de 
Aposentadoria que ficará disponível no site da Prefeitura na área do servidor e no departamento de RH, após o 
preenchimento protocolar no setor de Protocolos localizado no Paço Municipal. 
 
Ao Aderir o PDV me afasto automaticamente das Atividades? 
Não! É necessário aguardar o contato do Departamento de RH informando sobre o deferimento e a data da 
publicação da portaria. Caso se afaste antes do devido comunicado será considerado como dias de faltas 
injustificadas. 
 
Qual o incentivo financeiro receberei aderindo ao PDV? 
I. 15 (quinze) referências atuais do cargo público ao qual o servidor público prestou concurso público;  
II - Valor de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) a ser, conforme o caso, creditado no cartão alimentação se 
existente ou pago sob a forma de pecúnia.  
 
Como calcular o incentivo financeiro? 
Identificar o Evento 1 no holerite e multiplicar por 15. Ex R$ 2.412,68 x 15 = R$ 36.190,20 

 
 
Haverá incidência de INSS e IRRF no incentivo financeiro? 
Não. 
 
Além do incentivo receberei outras verbas? 
I. Saldo remuneratório;  
II. Férias vencidas e proporcionais, incluído o terço constitucional e médias;  
III. Décimo terceiro salário proporcional;  
IV. Horas extras, se aplicáveis;  
V. Adicional de insalubridade e periculosidade, se aplicável;  
VI. Adicional noturno, se aplicável;  
VII. Vale Alimentação correspondente ao mês de desligamento; 
 
Quem não pode solicitar o PDV? 
I. Ocupante de cargo comissionado que não seja servidor público;  
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II. Detentor de contrato temporário administrativo de trabalho;  
III. Ao que tiver solicitado formalmente aposentadoria espontânea e aguardando resposta do INSS ou outra 
entidade previdenciária;  
IV. Ocupante de cargo público dentro do prazo de 12 meses para a sua aposentadoria compulsória;  
V. Ocupante de cargo público aposentado após a vigência da emenda constitucional de nº. 103/2019;  
VI. Servidor Público em estágio probatório; 
VII. Aposentado por Invalidez;  
VIII. Aos condenados com trânsito em julgado com a perda do cargo, emprego ou função pública. 
 
Quem pode solicitar o PDV? 
Todos os servidores que não estiverem enquadrados nos requisitos mencionados no item anterior. 
 
Qual o prazo para pagamento do incentivo financeiro e verbas rescisórias? 
5 dias a contar da publicação da Portaria de Exoneração, em uma única parcela. 
 
Como fica o meu empréstimo consignado após o desligamento? 
O ex servidor deverá procurar a instituição financeira (Banco) para negociação. 
 
Como fica o meu plano de saúde após o desligamento? 
É de responsabilidade do aderente procurar a operadora de seu plano de saúde para o fim de negociar a 
manutenção das coberturas e serviços ofertados por aquele ou providenciar nova contratação com aquela ou 
outra operadora de plano de saúde. 
 
Todos os servidores que protocolarem o requerimento de adesão do PDV, tem o direito garantido da 
exoneração? 
Não, as solicitações ficaram sujeitas a disponibilidade orçamentarias e financeiras do munícipio. 
 
Se houver número de solicitação de adesão maior que o orçamento disponível quais critério de desempate? 
Tempo de investidura no cargo, em caso de empate será utilizado como critério de desempate a data/horário 
do Protocolo de Requerimento de Adesão ao PDV. 
 
Quais outras hipóteses podem ocorrer o indeferimento do PDV? 
No estrito interesse da continuidade da prestação do serviço público, fica restringido quantitativamente o 
deferimento do desligamento voluntário dos aderentes enquadrados nas hipóteses dos incisos abaixo:  
I. Motoristas: 50% dos servidores públicos;  
II. Guarda Civil Municipal: 50% dos servidores públicos; 
Professores, Auxiliar de Educação, serventes e merendeiras: 50% dos servidores públicos;  
IV – Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem: 50% dos servidores públicos;  
V – Atividades/Funções Públicas congêneres: 50% dos servidores públicos. 
 
Posso prestar outro concurso público, após minha exoneração? 
Sim, porém o tempo de serviço utilizado para apuração do incentivo financeiro previsto na Lei 2517/2022 não 
poderá ser reutilizado para qualquer vantagem funcional.  
Importante se atentar ao Edital do Concurso e verificar impedimentos inerente ao Edital divulgado. 
 
Posso desistir do PDV? 
Sim, após a solicitação de adesão ao PDV o servidor terá direito a desistência até um dia antes da publicação 
da Portaria de Exoneração, a solicitação de desistência deverá ser feita por escrito e protocolada ao 
Departamento de RH. 
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Passo a Passo da solicitação de Adesão do PDV: 
 
1º Passo Retirar Requerimento de Adesão do PDV e Declaração de Inexistência de Pedido Formal de 
Aposentadoria no site da Prefeitura ou Departamento de RH; 
2º Passo Preencher Requerimento de Adesão do PDV e Declaração de Inexistência de Pedido Formal de 
Aposentadoria e protocolar no Setor de Protocolos localizado no Paço Municipal, endereçado ao RH; 
 
Importante: Não serão aceitos protocolos por terceiros ou meio eletrônico.  
 
Em caso de dúvidas procure o RH, horário de atendimento presencial das 09hrs às 15hrs ou através dos telefones 
19 3456-9249/ 3456-9242. 
 
 
Atenciosamente 
Coordenadoria de Recursos Humanos 


