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Amarelinhos não aceitam vincular ganho de gratificação à quantidade de serviço prestado

SISSY CAMBUIM

DA REDAÇÃO

Projeto de regulamentação da
gratificação dos agentes municipais
de autoria do Executivo Municipal
vincula a remuneração dos agentes
municipais de trânsito e transporte,
os chamados “amarelinhos”, à sua
produtividade. 

Há cerca de 30 dias uma co-
missão de profissionais tenta chegar
a um acordo com o Município sobre
o projeto de regulamentação, previs-
to na criação do cargo. O assunto co-
meçou a ser discutido no ano passa-
do, mas pelo fato de se tratar de um
ano eleitoral, o ex-prefeito Chico
Galindo (PTB) preferiu deixar a
questão para seu sucessor.

O projeto estava previsto para
entrar em pauta na sessão de ontem
(16) do Legislativo Municipal, mas
não chegou a ser levado a Plenário.
Inconformados com a proposta apre-
sentada pelo prefeito, representantes
da categoria procuraram o presiden-
te da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação (CCJR) da Câmara, o
vereador Faissal Calil (PSB) para
tentar barrar a proposta.

O vereador Toninho de Souza
(PSD) afirma que é no mínimo
questionável a vinculação da grati-
ficação à produtividade dos agen-
tes, que têm como uma de suas
principais funções a aplicação de
multas. Contudo, a atividade tam-
bém prevê ações educativas e de
auxílio aos motoristas.

Os servidores apontam que a proposta
do Município privilegiava a aplicação de
multas. Um dos itens de um dos projetos
apresentados pela Prefeitura previa 200 pon-
tos para o agente que atingisse a média mí-

nima mensal de autuação de veículos com
base nos últimos seis meses. Atualmente, es-
ta média é de 200 automóveis por agente a
cada mês, sendo que a Prefeitura conta com
167 amarelinhos atuando no trânsito da Ca-
pital. A quantidade de pontos desta atividade

equivale a 10% do máximo mensal.
A situação fez com que a categoria

protocolizasse o indicativo de greve na tarde
de ontem e deve paralisar os serviços em até
72 horas contadas do aviso. No entanto, a
Prefeitura afirma que a versão oficial do pro-

jeto não conta com essa previsão de gratifi-
cação por multas aplicadas.

Na tarde da última segunda-feira (15),
uma comissão de amarelinhos se reuniu com
o procurador Geral do Município, Rogério
Gallo e o secretário Municipal de Trânsito e

Transportes, Antenor Figueiredo,
que apresentaram a contraproposta
do Executivo.

O projeto oficial, que ainda
não foi encaminhado à Câmara, pre-
vê gratificação com 80 pontos para
cada Termo de Recolhimento de Veí-
culo (TRV), ou seja, para cada carro
guinchado em estacionamento irre-
gular. A maior pontuação prevista,
200 pontos, é para aqueles que de-
senvolverem projetos de educação
para o trânsito devidamente aprova-
dos pelo secretário municipal. 

A chamada Avaliação de De-
sempenho, que compreende a base
de cálculo do sistema de pontua-
ção, ainda prevê, por exemplo, a
perda de 50 pontos para cada agen-
te que não se apresentar bem uni-
formizado. A maior punição, com
100 pontos negativos, e aplicada à
cada caso de insubordinação direta
ao chefe imediato.

A proposta foi finalizada na
tarde de ontem e contou com a
anuência de 28 agentes municipais
que assinaram o projeto. A gratifica-
ção por multas aplicadas teria sido
retirada do projeto a pedido do pró-
prio prefeito.

Conforme o projeto desenvol-
vido, o valor da gratificação de produtividade
é equivalente a R$ 1 por ponto conquistado,
não podendo exceder 2 mil pontos mensais.
No entanto, para ter direito à gratificação, o
agente deverá alcançar o mínimo de 500 pon-
tos por mês. (Leia mais na página 5B)
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Assunto começou a ser discutido ainda na gestão de Chico Galindo, mas como estava no final do mandato deixou para o sucessor

MAIS MULTAS ? 

Produtividade vira confusão
Amarelinhos poderão 
ganhar R$ 80 por 
veículo guinchado


