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Vamos esmiuçar o BTE?
Muitos empregados procuram a 

DR para solucionar casos de 

antigos pedidos de

transferência... 

E a urgente necessidade de um 

concurso externo soma-se nessa 

demanda a nova estrutura da 

Diretoria de Operações, que 

resultou na necessidade de 

muitas transferências.  

Por falta de recursos humanos a 

nova regionalização da operação 

atendeu parte dos empregados 

nas transferências que

promoveu, mas penaliza os 

remanescentes que esperam ser 

contemplados e dependem de 

novas contratações para serem 

atendidos. 

O BTE não consegue dar 

respostas às expectativas dos 

empregados e gera um

movimento paralelo informal nas 

áreas que vão fazendo acertos 

pontuais, resultando em mais 

problemas, desacreditando o 

mecanismo oficial de

transferência, mesmo na melhor 

intenção.  

E o DPD vem atualizando o 

interesse dos empregados no 

BTE. 

A DR está estudando a 

respectiva Norma para propor 

alternativas a fim de que o BTE, 

efetivamente, seja um

instrumento que contemple essa 

mobilidade de forma ampla e 

justa na empresa como um todo. 

Para inscrição ou atualização, 

preencha e entregue 

pessoalmente ou via malote no 

DPD, na Sumidouro, o formulário 

que pode ser acessado na 

intranet ou solicitado no DPO, no 

caso da operação. 

A solução do problema das 

transferências na CET passa pela 

necessidade de contratação de 

quadros, pela agilidade de 

atendimento através do BTE com 

menos interferências da chefia, 

pela justiça de critérios, sua 

aplicação de fato e pelo respeito 

à fila dos inscritos, o qual não 

ocorre quando informalmente se 

estabelecem as trocas casadas.  

A transferência é um direito do 

empregado que deve ser 

respeitado pela chefia. 



Decreto 54058
O que poderá influenciar em nossas vidasO que poderá influenciar em nossas vidas

O prefeito de São Paulo criou neste primeiro de julho por 

decreto o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte – CMTT, 

que deverá opinar sobre todas as vertentes do trânsito da cidade.  

O CMTT será um órgão colegiado garantindo a participação 

democrática e popular nas diretrizes do que diz respeito ao 

planejamento e aplicação de recursos do orçamento destinados a 

mobilidade urbana. 

Entre vários pontos esse decreto propõe normatizar as 

questões do trânsito e sugerir alterações para melhoria, 

observando a legislação. Deverá também opinar na circulação 

viária para acessibilidade e mobilidade urbana.  

O Conselho será composto por 39 membros, dentre eles 13 

serão da Prefeitura, outros 13 operadores dos serviços de 

transporte o restante será representante da sociedade civil e a DR 

preocupada com o reflexo ou influencia que esse Conselho poderá 

trazer para o dia a dia dos empregados da CET irá solicitar junto a 

Secretaria a inclusão da Diretoria de Representação para ser 

membro efetivo do CMTT, já que o Precisamos ficar atentos ao 

nosso futuro!  
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Demissões Voluntárias  

Formalizamos o pedido para que a Presidência estabeleça o processo de demissão voluntária a partir de 

declaração de vontade do empregado interessado ao RH impedindo a demissão injusta. Essa resposta dependerá 

de ajustes da empresa com a Junta de Orçamento e Finanças –JOF. Estamos cobrando a resposta. 

AJU – Agressões no trânsito 

A advogada Dra. Hilda, que atende as ocorrências de agressões dos nossos agentes de fiscalização está 

preocupada com a demanda e esteve na DR para discutir esse assunto. Estamos analisando o Aviso Geral das 

ocorrências e já reiteramos junto a GIN, a solicitação da AJU de um celular exclusivo do plantão de advogados que 

faz esse atendimento. 

Santa Catarina 

Já foi encaminhada para pauta da próxima RD o realinhamento de preços do Hospital Santa Catarina para que se 

estabeleça negociação, pois não gostaríamos que houvesse esse descredenciamento.  

PAMO 

Defendemos a criação de uma comissão para estudos do PAMO, porque acreditamos ser esse o fórum para as 

soluções dos problemas complexos que envolvem a situação crítica que o PAMO se encontra. Já levantamos alguns 

estudos das autogestões existentes no país e vamos propor alterações que defendam esse modelo de assistência 

médica.  

Você poderá encontrar mais informações buscando pelo número do Decreto  o 54058
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