Prefeitura Municipal de Quijingue
1

Segunda-feira • 20 de Julho de 2020 • Ano • Nº 1887
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Quijingue publica:
• Errata Para Correção de Erro Material, Por Digitação, da Lei
Municipal Nº. 80, de 03 de Outubro de 2019.

Gestor - Weligton Cavalcante De Gois / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Castro Alves, nº. 461 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WAL3OIBPKCUGOAAXWXGKZW

Segunda-feira
20 de Julho de 2020
2 - Ano - Nº 1887

Quijingue

Erratas
ESTADODABAHIA

PREFEITURAMUNICIPALDE
QUIJINGUE
_____________________________________________________________________________

ERRATA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, POR DIGITAÇÃO, DA
LEIMUNICIPALNº.80,DE03DEOUTUBRODE2019.



Errata para corrigir erro material na Lei Municipal nº 80, de 03 de
outubro de 2019, que constou um erro de digitação na alínea “a” do
parágrafo 3º, do artigo 2º,  que constou: “a) será atribuída
exclusivamente ao servidor que formalizar a adesão ao PDV até 12
(doze) dias da publicação desta lei, mediante apresentação do
requerimento no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Quijingue, quando deveria constar 12 (doze) meses, sendo que o
projetooriginárioenviadoàCâmaraconstou180(centoeoitenta)dias,
que por emenda modificativa foi alterado para 12 (doze) meses, e
assimdeveriatersidopublicada;


A presente errata é feita para corrigir erro material para constar 12
meses,comoaprovadopelaCâmaraMunicipal;


SeguearepublicaçãodareferidaLeiMunicipalnº.80de03deoutubro
de2019,comadevidacorreção.


LEINº.80,DE03DEOUTUBRODE2019.


“Cria o Programa de Desligamento Voluntário no
âmbito da Prefeitura Municipal, e dá outras
providências”.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE, Estado da Bahia, no uso de
suasatribuiçõeslegaisquelhessãoconferidaspelaLeiOrgânicadoMunicípio,
pelaConstituiçãoFederal,epelosdemaisdispositivoslegais.Façosaberquea
CâmaraMunicipaldecretaeeusancionoaseguinteLei:

Art.1º.Ficainstituído,noâmbitodoPoderExecutivoMunicipaldeQuijingue–
EstadodaBahia,oProgramadeDesligamentoVoluntárioPDV,dosservidores
públicos efetivos, estáveis nos termos do art. 19, do ADCT da Constituição
Federal e dos empregados públicos, com objetivo de possibilitar melhor
alocação dos recursos humanos, restaurar a legalidade na contratação de
pessoal, proporcionar a modernização da Administração Pública Municipal e
auxiliarnoequilíbriodascontaspúblicas;

§ 1º. Poderão aderir ao PDV os servidores públicos municipais, ocupantes de
cargos efetivos, os estáveis do art. 19 do ADCT, da CF/88 e os empregados
públicos,comotambémosceletistas;

§ 2º Poderá aderir ao PDV o servidor público municipal que preencha os
requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do parágrafo 3º, deste
atigo;

§ 3º A lei alcançará todos os servidores estatutários ou celetistas da ativa com
direito a aposentadoria por tempo de serviço e/ou contribuição, ou ainda por
idade,desdequepreenchaosrequisitosimpostospeloINSS;

§4ºÉvedadaaadesãoaoPDVdoservidorpúblicomunicipalqueestiver:

Irespondendoaprocessodisciplinarqueversesobredanosaoeráriooupor
atodeimprobidade;
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II  respondendo a processo judicial pela imputação de ato ou fato criminoso,
ímproboououtroqueimpliqueaperdadocargoouarestituiçãodevaloresao
eráriomunicipal;

IIISUPRIMIDO

§5ºAadesãoaoPDVimplica:

Iapermanêncianoexercíciodasfunçõesdocargoatéàdatadepublicaçãodo
atodedeferimentodaadesãoaoPDV;

IISUPRIMIDO.


Art.2º. Atítulodeincentivoaopedidodedesligamentovoluntário,aoservidor
será paga uma indenização correspondente a 01 (um) mês de vencimento ou
salário básico para cada 6 anos de efetivo exercício na Administração Pública
Municipal,desdequenãoultrapassea6(seis)saláriosbase,queserápagoem
até07(sete)parcelasmensaisconsecutivas,acontardadataderecebimentode
suasverbaslegaiseregulamentares;

§ 1º Para fins do disposto neste artigo será computado o tempo de serviço
público ininterrupto prestado ao Município de Quijingue, devidamente
comprovado.

§ 2º Compreendese por vencimento as parcelas remuneratórias pagas
diretamenteaoservidor/empregadopúblico.

§3ºAindenizaçãodequetrataesteartigo:

a) será atribuída exclusivamente ao servidor que formalizar a adesão ao PDV
até 12 (doze) meses da publicação desta lei, mediante apresentação do
requerimentonoSetordeProtocolodaPrefeituraMunicipaldeQuijingue;
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b)serápagaapartirdodeferimento;

§3ºPorternaturezaindenizatória,aparcelamensaléisentadeIRRFeINSS.

§4ºFicaautorizadooPoderExecutivoMunicipalaampliaroprazodeadesão
pormeiodedecreto,dentrodavigênciadoPDV;

Art.3º. O beneficiário não poderá autorizar descontos ou consignações
superiores ao período da indenização, ficando assegurados os seguintes já
autorizados pelo servidor/empregado na ativa: pensão, consignação,
mensalidadesindicalesimilares.

Art.4º. O protocolo requerendo a adesão ao PDV deverá ser dirigido à
SecretariaMunicipaldeAdministração,acompanhadode:

ICertidãonegativadeprocessoadministrativojuntoaAdministraçãoPública
MunicipaldeQuijingue;

IICartadeconcessãoouprotocolodepedidodeaposentadoriajuntoaoINSS;

III  Certidão de distribuição do Juízo Cível e Criminal da Comarca que
compreende a circunscrição judiciária de Quijingue, tanto da Justiça Comum
Estadual,quantodaJustiçaFederal,parafinsdecumprimentodoincisoII,§4º
doart.1ºdestalei.

§ 1º O servidor estatutário ou celetista já em gozo do benefício previdenciário
será desvinculado do município com o deferimento da adesão ao PDV
publicadonoDiárioOficial;

§2ºOservidorqueaindanãogozadobenefícioprevidenciárioficarávinculado
aoserviçopúblicoatéadatadocomunicadodeconcessãodobenefíciodoINSS
edodeferimentodaadesãodoPDVpublicadonoDiárioOficial;
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§ 3º O servidor aderente que obtiver a concessão da aposentadoria junto ao
INSS deverá informar tal fato à Secretaria Municipal de Administração no
prazode60(sessenta)diasdorecebimentodocomunicado,sobpenadeperda
dodireitodeadesãoaoPDV.

Art.5º.Ficadesdejáasseguradonasleisorçamentáriasasdotaçõesnecessárias
às despesas do PDV que virão dos recursos economizados com a folha de
pagamento integral dos servidores/empregados que renunciaram ao
emprego/cargo ou função pública, e poderá ser suplementada se necessárias,
bemcomo,poderáabrircreditoespecial;

Art.6º.IncumbeàSecretariaMunicipaldeAdministração:

I  receber o pedido de indenização de que trata esta lei, instruílo em
procedimento sumário e requerer a Procuradoria Jurídica parecer de análise
técnicojurídica;

II  baixar e publicar os atos constitutivos da decisão proferida no processo,
facultandovistasaoaderentedocálculodaparcelaindenizatória;

IIIencaminharadecisãoconcessivadaindenizaçãoparaaimediatainclusão
emfolhadepagamento.

Parágrafo único. Mantida a inclusão do benefício em folha de pagamento,
incumbeàGerênciadeRecursosHumanosprocederàanálisedosatosdeque
trata este artigo, diligenciando junto à Secretaria Municipal de Administração
eventuaisprovidênciassaneadoras.

Art.7º. As despesas inerentes à indenização pela adesão ao PDV correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias da Secretária Municipal de
Administraçãoepoderãosersuplementadasremanejadasepoderáabrircredito
especial;
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Art.8º.SUPRIMIDO;


ParágrafoÚnico–SUPRIMIDO.

Art.9º.Osatospraticadosnaexecuçãodoprogramaserãoacompanhadospelo
ControleInternoepelaProcuradoriaJurídicadoMunicípio;

Art.10. Ressalvados os casos legais, fica assegurada a preferência de
individualização e recolhimento do FGTS para os celetistas, e a liberação das
verbasrescisóriasdosservidoresqueaderiremaoprograma.

§1ºDadecisãoquedeferiroPDV,oaderenteseráintimadopara,noprazode
30 (trinta) dias, apresentar declaração e documentação comprobatória das
competênciasdeobjetodereclamaçãotrabalhista.

§2ºAdeclaraçãoedocumentaçãoserãosubmetidasàProcuradoriaJurídicado
Município.

§3ºApósanálisedaProcuradoriaJurídicadoMunicípio,aSecretariaMunicipal
deAdministraçãoindicaráàgerênciadosRecursosHumanosascompetências
queserãoindividualizadas.

Art.11. A rescisão contratual operada com base nesta lei implica em quitação
das parcelas e valores constantes no termo de rescisão, bem como na
impossibilidadedecomplementaçãodeaposentadoria.

Art.12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as
disposiçõesemcontrário.

Art.13.Registrese.Publiquese.Cumprase.
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GabinetedoPrefeitoMunicipaldeQuijingue.

Em,03deoutubrode2019.

WELIHTONCAVALCANTEDEGOIS
PrefeitoMunicipal
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