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ÊUBSTITUTIVÕ]  

  

ExceLentíssimo Senhor Presidente: 

Temos a satisfação de encaminhar à deliberação do Legislativo o incluso 
projeto de lei complementar que institui o Programa de Demissão Voluntária (PDV), autoriza a 
redução do número e a extinção de cargos, disciplina o regime de disponibilidade remunerada e 
dá outras providências, substitutivo ao enviado pelo ofício n° 219/2019, tendo em vista que esta 
gestão administrativa avaliou que a proposta de redução e extinção de cargos do quadro de 
servidores municipal, bem como a colocação funcionários em disponibilidade, deva ser remetida 
em projeto de lei especifico. 

Como é do conhecimento de todos, a crise econômica que assola o País, 
vem derrubando consideravelmente a arrecadação em todos os níveis de governo, em especial os 
Municípios que, em sua grande maioria já ultrapassaram ou estão na iminência de ultrapassarem, 
despesas com pessoal, que possui limite imposto pelo art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal 
que é de 54%. 

Ante tal realidade, impõe-se a adoção, pela Administração Pública 
Municipal, de medidas tendentes a manter a folha de pagamento nos limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Nesta seara, objetivamos estabelecer medidas como o Programa de 
Demissão Voluntária, voltada aos servidores efetivos admitidos por concurso público. 

Ao servidor que aderir ao referido programa, serão assegurados, além das 
verbas rescisórias devidas para rescisão a pedido, uma indenização no valor de 06 (seis) parcelas 
mensais e sucessivas do valor correspondente ao seu último vencimento básico do cargo de 
origem. 

Caso haja adesão considerável ao Programa de Demissão Voluntária, haverá 
uma economia razoável com folha de pagamento, entre salários e encargos sociais. 

Seguros de que os senhores Vereadores saberão compreender a relevância 
da propositura, solicitamos a sua apreciação em regime de urgência, nos termos do art. 47 da 
LOMT, seguida da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais, pelo que 
antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e respeito. 
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Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Girotto 
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