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LEI MUNICIPAL N° 416, DE 10 DE JUNHO DE 2.010 
 
 
“DISPÕE SOBRE O PLANO DE DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
 

ALUIZIO RIBAS DE ANDRADE, 
Prefeito do Município de Itaoca, Estado 
de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Itaoca APROVOU e ele PROMULGA e 
SANCIONA a seguinte LEI: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Do Âmbito e do Objeto 
 
ARTIGO 1°- Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a propiciar, 
através da organização e sistematização de meios, a adequação do Quadro 
de Funcionários da Prefeitura Municipal de Itaoca às reais necessidades da 
Administração e, consequentemente, aprimorar a sua ação em prol do bem 
comum, por meio de planejamento racionalização, melhoria de salários e 
investimentos sociais em face da contenção de despesas em relação a mão-
de-obra ociosa do funcionalismo municipal. 
 
ARTIGO 2°- Para alcançar o objetivo citado no artigo anterior, serão 
adotados como critérios para demissões:- 
 

I. Número mínimo de funcionários por setor e/ou departamento da 
Prefeitura Municipal de Itaoca;  
 

II. A disponibilidade financeira do município.  
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ARTIGO 3º- As atividades da Administração Municipal obedecerão, em 
caráter permanente:- 
 

I. A redução ao mínimo considerado indispensável, para a efetiva 
modernização do serviço público do município; 
 

II. Elevar a produtividade dos servidores, mediante rigoroso concurso de 
ingresso no serviço público, treinamento e aperfeiçoamento dos 
servidores novos e dos existentes, permitindo assim um menor 
crescimento do quadro; 
 

III. Atualização permanente dos serviços municipais, visando a 
modernização e agilização dos métodos de trabalho, sem prejuízo da 
qualidade dos mesmos. 
 

CAPÍTULO II 
 

Das Rescisões dos Contratos de Trabalho e Indenizações 
 
ARTIGO 4º- Os efeitos da presente Lei, são destinados aos funcionários 
concursados da Prefeitura Municipal de Itaoca, que estejam ou não em 
cumprimento de estágio probatório. 
 
ARTIGO 5º - Ao funcionário optante ao Plano de Demissões Voluntárias, 
cessarão os direitos à estabilidade obtida em concurso público de provimento 
de cargos da Prefeitura Municipal de Itaoca. 
 
ARTIGO 6º - Para efetivação do Plano de Demissões Voluntárias da 
Prefeitura Municipal de Itaoca, será distribuído em todos os setores e/ou 
departamento, documento na forma de “pesquisa de interesse” que, 
devidamente preenchido pelo funcionário disposto a aderir ao Plano em 
questão, será entregue ao setor e/ou departamento competente. 
 
ARTIGO 7º - O funcionário que optar pelo Plano de Demissões Voluntárias, 
terá direito a uma indenização extra, equivalente a 01 (um) salário mínimo 
nacional, além de todos os direitos garantidos na Consolidação das Leis do 
Trabalho e Constituição Federal. 
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Parágrafo Único – A Prefeitura Municipal de Itaoca, receberá a 
pesquisa de interesse, citado no artigo 6º, da presente Lei, até o prazo 
máximo e improrrogável de 30 de Agosto do corrente ano. 
 
ARTIGO 8º - As demissões serão levadas a efeito na forma prescrita pela 
C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho). 
 

CAPÍTULO III 
 

Das Disposições Gerais 
 

ARTIGO 9º - A presente Lei será regulamentada por Decreto do Prefeito 
Municipal, consubstanciado as competências do órgão responsável pela 
sistematização e efetivação das demissões. 
 
ARTIGO 10 – As despesas decorrentes da execução desta Lei serão 
atendidas no corrente exercício, com os recursos previstos nas dotações 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
ARTIGO 11 - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

 
 

Itaoca,10 de Junho de 2010. 
 
 
 
 
 
 

ALUIZIO RIBAS DE ANDRADE                                                                
Prefeito Município de Itaoca  

 


