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É um PROGRAMA DE APOSENTADORIA E DESLIGAMENTO INCENTIVADOS - PADI, 
destinado a empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria 
concedido pela Previdência Oficial nos termos da Resolução CA-MAPA nº 01/2022

O público-alvo preferencial do Programa são os empregados que:
- se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria concedido pela Previdência Oficial

1 - A quem se destina o PADI?

Perguntas e Respostas

Os empregados que aderirem ao Programa receberão:
- todas as verbas rescisórias devidas em decorrência de dispensa a pedido (saldo de salário, férias 
vencidas, férias proporcionais e 13º salário proporcional), parceladas em 2 (duas) vezes, a serem pagas 
nos meses subsequentes ao deferimento da adesão;
- prêmio em pecúnia pago em razão do tempo de efetiva prestação de serviço, equivalente a 0,4 (quatro 
décimos) remunerações por ano de serviço prestado à MAPA e às empresas sucedidas, incluindo o tempo 
em que o empregado permaneceu cedido para outros órgãos estaduais: 

4 – Quais as vantagens da Adesão ao PADI? 

O empregado deverá protocolar requerimento junto à Superintendência de Administração e 
Pessoal da MAPA, conforme o modelo padrão disponível no serviço de Recursos Humanos. 

5 – Como aderir?

A adesão poderá ser feita a partir do dia 20 de janeiro 
de 2022. 

As adesões deverão ser realizadas até 31 de março de 2022

6 – A partir de quando o empregado poderá aderir ao PADI?

7 – Qual o prazo para a adesão ao PADI?

Pode, mas dependerá:
- da ordem de entrada dos pedidos (data e hora); 
- das condições de preferência estabelecidas no item 1 deste informativo; 
- no caso dos pedidos formulados ao mesmo tempo, será dado preferência aos 
empregados com maior tempo de serviço na MAPA e, na sequência, ao de maior idade.

2 – O empregado que não se enquadra no público preferencial também pode aderir?

Não podem aderir ao Programa os empregados que:
- estejam em gozo estabilidade provisória prevista em Lei, com ressalva à possibilidade de renúncia à 
estabilidade;
- estejam de licença  previdenciária por doença ou acidente de trabalho; 
- tenham sido reintegrados com amparo em medida liminar, aguardando decisão definitiva de mérito em 
ações judiciais; 
- que estejam em comprovada situação de acúmulo ilegal de cargos;
- que estejam a apenas 24 meses da aposentadoria compulsória aos 70 anos ou a apenas 24 meses da 
aposentadoria compulsória aos 75 anos para aqueles empregados que tem direito adquirido em razão da 
Emenda Constitucional nº 103/2019.

3 – Quem não pode aderir ao PADI?

Prêmio Pecúnia = 0,4 X nº de anos de serviço X remuneração na data da adesão  


