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A DR continua a juntada de documentos que solidificam a 

ilegalidade de fiscalização de trânsito pela GCM 

O Diário Oficial da União datado de 08/01/2015 publicou a revogação da Portaria MTE nº 1565, de 13 

de outubro de 2014, que suspendia o adicional de periculosidade aos motociclistas.  

A DR em CI 002/2014 encaminhou a Gerência de Recursos Humanos o pagamento imediato conforme 

previsão legal. 

Motociclistas 

Em parecer o Conse-

lho Estadual de Trânsito do 

Rio Grande do Sul afirma 

que a atividade da guarda 

municipal se insere na sea-

ra da atividade administra-

tiva estatal, com atuação 

particular no âmbito da se-

gurança pública, visando à 

defesa do patrimônio pú-

blico.  

Esse foi justamente o 

entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, que as-

sim enfatizou: a guarda 

municipal, a teor do dis-

posto no § 8°, do art. 144, 

da Constituição Federal, 

tem como tarefa primaria a 

proteção do patrimônio do 

município. 

Ratificando a posição 

da Corte Suprema de que a 

designação de guarda mu-

nicipal para atuar como 

agente da autoridade de 

trânsito viola o texto consti-

tucional. 

E finaliza afirmando 

que não se ajusta à norma 

constitucional a designação 

de Guarda Municipal para 

atuar como agentes da auto-

ridade de trânsito capaz de 

lavrar auto de infração, de 

modo que os guardas muni-

cipais não poderão cumular 

dentre suas atribuições a 

de Agente de Autoridade de 

Trânsito. 

  Vejam a íntegra no 

site da Diretoria de Repre-

sentação: 

www.drcet.com.br o pare-

cer completo do Conselho 

Estadual de Trânsito do Rio 

Grande do Sul.  

DR propõe incentiva o uso  

da bicicleta 

A DR abriu Expediente 

1332/14 propondo incentivo 

ao uso de bicicleta com bô-

nus para os empregados.  

Esse programa visa in-

centivar a utilização da bici-

cleta no deslocamento nas 

diversas áreas de atuação 

da CET, fiscalizações e ou-

tros conforme escalas de 

trabalho e também o deslo-

camento casa, trabalho e 

trabalho casa. 

No mesmo documento 

solicitamos o pagamento 

aos trabalhadores que fa-

zem uso desse veículo du-

rante a jornada de traba-

lho e por entendermos 

que participam em igual-

dade, solicitamos o paga-

mento nos mesmos mol-

des e valores como adicio-

nal aos motociclistas. 

Diretores de Repre-

sentação das empresas 

coirmãs estiveram reuni-

dos com a DR, buscando 

informações sobre essa 

proposta para encaminha-

rem nas respectivas em-

presas. 

A assessoria jurídica da CET suspendeu o pregão 

eletrônico e contrato dos Pidiuns, atendendo decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por contesta-

ção de empresa concorrente. 

A DR solicitou por meio de comunicação interna 

003/2015 a Diretoria de Operações - DO ações emergen-

ciais para nova licitação e/ou contrato, de modo que pro-

duzam melhorias e continuidade do sistema de comuni-

cação e transmissão de dados. 

Cancelado pregão dos Pidiuns 

Foi assinada em RD a 

solicitação para aquisição 

de uniformes para atender 

Uniformes 

as necessidades dos em-

pregados das GETs, GES, 

GOB e para os funcionários 

da Sinalização. 

http://www.drcet.com.br

