
PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO -
2020



Objetivos:
- Atendimento de pleito dos empregados;

- Economia das contas públicas



PÚBLICO ALVO

Empregados ocupantes de empregado permanente da

Codeplan e que tenham, no mínimo:

 50 anos de idade

 18 anos de efetivo exercício na empresa



CRITÉRIOS PARA ADESÃO

 Não ter sido condenado com decisão judicial transitada em 

julgado, cuja pena implique perda do emprego na CODEPLAN

 Não ser autor de ação judicial, de qualquer natureza, contra a 

CODEPLAN em primeira instância – ação judicial ainda não 

sentenciada –, exceto se tiver realizado desistência espontânea 

perante o juízo demandado.



ETAPAS DE DESLIGAMENTO

1. O empregado deve preencher o formulário no SEI e encaminhar à Gerência

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – GEPES;

2. A GEPES fará a instrução processual e análise prévia sobre a admissibilidade 

e encaminhará o pleito à Diretoria de lotação do empregado;

3. O Diretor da área de lotação irá se manifestar quando à admissibilidade e 

encaminhará o processo à Presidência;

4. A apreciação final do pedido de desligamento caberá ao Presidente da 

Codeplan, que pode deferir ou indeferir a solicitação.



ETAPAS DE DESLIGAMENTO

1. A GEPES irá processar até 25 rescisões por mês e o empregado que 

aderir primeiro ao PDV terá a prerrogativa de escolher o mês do seu 

desligamento.

2. Valerá como critério de escolha os pedidos que chegarem primeiramente

na GEPES.

3. Uma vez que a capacidade de processamento do mês já estiver 

esgotada, o empregado deverá escolher outra data para o seu 

desligamento.



VERBAS RESCISÓRIAS

 Pagamento dos dias trabalhados, se houver, até a data do efetivo desligamento

 Pagamento de férias vencidas, acrescidas de 1/3 Constitucional e, na hipótese de férias 
relativas ao exercício em que ocorrer o afastamento, na proporção de 1/12 avos por 
mês de serviço ou fração superior a 14 dias, acrescido do mencionado adicional de 
férias, efetuando-se, em qualquer hipótese, as deduções dos adiantamentos recebidos, 
decorrentes ou não do Acordo Coletivo de Trabalho

 Pagamento de décimo terceiro salário na proporcionalidade de 1/12 avos por mês 
trabalhado no exercício em que ocorrer o afastamento, arredondando se para um mês a 
fração superior a 14 dias, efetuando-se, em qualquer hipótese, as deduções dos 
adiantamentos recebidos, decorrentes ou não do Acordo Coletivo de Trabalho;

 Pagamento do saldo remanescente relativo aos dias não usufruídos da Licença 
Administrativa Remunerada - LAR, convertido em pecúnia, adquirida até 31 de outubro 
de 1999;

 Pagamento do valor equivalente a importância igual a 20% do montante de todos os 
depósitos realizados na conta vinculada de FGTS durante a vigência do contrato de 
trabalho, atualizados monetariamente, acrescidos dos respectivos juros, consoante o §
1º do art. 18, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, em 12 (doze) parcelas.



INCENTIVOS AO PROGRAMA

 A CODEPLAN pagará aos aderentes, como Incentivo Financeiro - IF, o valor equivalente a
60% da remuneração mensal bruta do empregado em 60 parcelas mensais sucessivas,
fixas e irreajustáveis.

 Para o cálculo do Incentivo Financeiro, será considerada a remuneração bruta do mês
calendário imediatamente anterior à data de adesão, excluídos valores pagos em verba
de caráter temporário e outros benefícios eventuais.

 Para o cálculo do valor do incentivo financeiro, serão consideradas as seguintes rubricas
salariais:

I - Salário - (Código 10002);

II - Adicional por Tempo de Serviço - (Código 10502);

III - Decisão Judicial - (Códigos 10064/10066);

IV - Vantagem Pessoal Última Referência - (Código 10553);

V - Antecipação PCCS – (Código 10457);

VI - Gratificação de Titulação – (Código 10390);

VII - Incorporação EC/FG – (Código 10178); e

VIII - Vantagem Reabilitação – (Código 10092)



INCENTIVOS AO PROGRAMA

 PLANO DE SAÚDE

O empregado que aderir ao PDV terá garantida a continuidade do Plano de Assistência

Médico-Hospitalar da Companhia, nas seguintes condições:

I - durante os primeiros 24 meses de recebimento do Incentivo Financeiro, na forma

estabelecida no Acordo Coletivo de Trabalho, inclusive para seus dependentes legais; e

II - após período mencionado no inciso I, por opção, conforme o estabelecido pela

Agência Nacional de Saúde – ANS, com pagamento do valor integral.



VIGÊNCIA

 O prazo para apresentação de requerimento de adesão ao Programa é de 90 

dias contados a partir de 1º de setembro de 2020 e o plano tem vigência de 1 

ano (31 de agosto de 2021), podendo ser prorrogado a critério da Diretoria.

 Prazo de adesão: 30 de novembro de 2020.



ATENDIMENTO

 A Codeplan irá disponibilizar uma equipe para atendimento e suporte aos 

empregados que funcionará mediante agendamento nas terças e quintas, das 

09:00 às 12:00.

 O agendamento será feito pelos números 61 3342-2266 e 61 3342-2270.

 A partir de 1º de setembro será disponibilizado um simulador no qual o 

empregado poderá fazer uma estimativa do valor que irá receber para fins de 

incentivo.

 A GEPES irá promover palestras online para Planejamento de Aposentaria, 

com conteúdos de finanças e apoio social e emocional. A programação será 

divulgada assim que as datas forem definidas.


