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LEI N° 2197 DE 14 DE DEZEMBR0 DE 2021.

CONSOLIDA                AS                REGRAS
REMUNERAT6RIAS  E  DE  PROMOC:AO
DOS    AGENTES    DE    TR^NSITO    DO
MUNIcipIO DE SOBRAL, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.   1°   Ficam  consolidadas   nesta   Lei  as  regras   referentes  a  remuneragao  e  a
carreira dos Agentes de Transito do Municipio de Sobral.

Art.  2°  Os  Agentes  de  Transito  possuem  lotagao  na  Coordenadoria  Municipal  de
Transito    (CMT),    instituigao    de    carater    permanente,    integrante    da    estrutura
administrativa  do  Municipio  de  Sobral  e  subordinada  a  Secretaria  do  Transito  e
Transporte (SETRAN).

CApiTULO I
DA JORNADA DE TRABALH0 E DA ESTRUTURA REMUNERAT6RIA

Se9ao I
Da Jornada de Trabalho

Art. 3° A jornada de trabalho dos servidores efetivos detentores do cargo de Agente
de Transito podefa ser cumprjda, da seguinte forma:

I -40 (quarenta) horas semanais;
11 -escala de  12x36h.

Pafagrafo dnico. A definigao da jornada de trabalho sera realizada pela Diretoria da
Coordenadoria  Municipal  de  Transito,  observado  a  necessidade  do  servigo  e  os
crit6rios de conveni6ncia e oporfunidade.

Art.  4° As  horas  de  trabalho  que  excederem  a  carga  horaria  ordinaria  do  servidor
ocupante do cargo efetivo de Agente de Transito sera paga acrescidas do percentual
de  50%,  desde que exercjdas  no  interesse da administragao,  mediante autorizagao
pfevia.

§1° As  horas  extras  de  trabalho  somente  serao  executadas  mediante  autorizagao
pfevia  e escala  de  servieo  aprovada  pela  Diretorja  da  Coordenadoria  Municipal  de
Translto,observadoosllmitesestabelecidos#
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§2° Os  limites das  horas extras de trabalho de que trata o caput deste artigo serao
estabelecidos pela Secretaria do Transito e Transporte.

Se9ao 11
Da Remuneracao

Art. 50 A composigao da remuneragao dos servidores ocupantes do cargo efetivo de
Agente de Transito dar-se-a da seguinte forma:

I - Vencimento Base;
11 -Gratificagao de Desempenho;
Ill -Gratificagao de Risco de Vida;
lv -Gratificagao de Curso;
V -Gratificagao de Tempo de Servigo;
Vl - Gratificaeao de Gestao de Transito;
Vll   -   Vantagens   pecuniarias   previstas   no   Estatuto   dos   Servidores   Ptlblicos   do
Municipio de Sobral (Lei n° 038/92) e demais legislag6es especificas.

Subse€ao I
Do Vencimento Base

Art.  6° 0 vencimento  base  corresponde ao valor estabelecido  para  a  refefencia da
graduagao ocupada  pelo servidor, de acordo com seu enquadramento na respectiva
matriz salarial.

Pafagrafo tlnico.   As matrizes salariais com os respectivos padr6es de vencimento
serao publicadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Subseeao 11
Da Gratificagao de Desempenho

Art.   7°  A  Gratificagao   de   Desempenho  sera  concedida   a  todos   os  servidores
ocupantes do cargo efetivo de Agente de Transito,  no percentual de 500/o (cinquenta
por cento) do respectivo vencimento base do servidor.

Subsegao Ill
Da Gratificacao de Risco de Vida

Art. 8° A Gratificagao de Risco de Vida e devida a todos os servidores ocupantes do
cargo  efetivo  de Agente de  Transito em  efetivo exercicio  das  atrjbuig6es do  cargo,

::rv::::e&ua,de5oo,otc,nquentaporcento,dorespecifc,mentobasedo
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Pafagrafo   tlnico.   0  Agente  de  Transito  em   efetivo  exercicio  da   atividade  de
fiscalizagao   de   transito   na   Coordenadoria   Municipal   de   Transito  fa fa  jus   a   urn
Adicional de Risco de Vida de 400/o (quarenta por cento) do seu vencimento base.

Subse§ao IV
Da Gratificagao de Curso

Art.  9° A Gratificacao de  Curso sera concedida como estimulo ao desenvolvimento
na carreira e ao aperfeigoamento profissional ao servidor ocupante do cargo efetivo
de Agente de Tfansito,  devida  no percentual  9°/o  (nove por cento)  incidente sobre o
vencimento  base,   ap6s  a  concessao  da  promogao  funcional  e  a  verificagao  do
cumprimento de  uma  carga  horaria  minima de 300  (trezentas)  horas em  cursos de
aperfei9oamento.

Subse9ao V
Da Gratificacao de Gescao de Transito

Art.10.  A  gratificagao  prevista  no  art.  6°  da  Lei  n°  658,  de  10  de  margo  de  2006,
passa   a   denominar-se   Gratificacao   de   Gestao   de   Transito,   sendo   devida   no
percentual  de  150/o  (quinze  par cento)  do  valor da  remuneracao  ao  servidor efetivo
designado   para   gerenciamento   administrativo    na   Coordenadoria    Municipal   de
Transito.

CApiTULO 11
DA PROMOCA0

Art. 11. 0 desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-a por promogao.

Art.12. A mudanga de classe para outra imediatamente superior dar-se-a a cada 05
(cinco)   anos,    mediante   a   obtengao   de   certificagao   em    cursos,    congressos,
seminarios  e  afins,  em  areas  correlatas  ao  seu  cargo,  respeitada  a  carga  horaria
minima exigida de 200 (duzentas) horas.

Art.  13.  Nao  serao  beneficiados  com  o  desenvolvimento  na  carreira  os  servidores
que, embora  implementadas todas as condig6es,  incorrerem em  uma das seguintes
hip6teses:

I  -  Ter  faltado  ao  trabalho,   injustificadamente,  por  mais  de  dez  vezes  dentro  do
periodo aquisitivo;
11  -Ter atrasado  ao  trabalho,  injustificadamente,  por mais  de vinte vezes  dentro  do
periodo aquisitivo;
Ill  -  Ter  sido  penalizado
aquisitivo;

processo  administrativo  disciplinar  dentro  do  periodo
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IV  -  Ter  recebido  punig6es  disciplinares  que,  somadas,   importem  em  suspensao
superior  a   30   (trinta)  dias,  esgotado  todos  os   recursos,   no  periodo  entre   uma
promogao e outra.

CApiTULO 11
DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art.  14. Aplica-se aos ocupantes do cargo de Agente de Transito o Regime Juridico
Unico dos Servidores Pdblicos do Municipio de Sobral (Lei n° 038/1992).

Art.15. 0 cargo de Agente de Transito e extinto quando vagar.

Pafagrafo  tlnico.  Ficam  extintos  os  cargos  de  Agente  de  Transito  que  estejam
vagos na data da publicagao desta Lei.

Art.16. Esta Lei entra em vigor em 01  de janeiro de 2022.

Art.17. Ficam revogadas as disposi96es em contfarios.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
14 DE DEZEMBRO DE 2021.

i-
o Ferreira Comes
FEI

VISTO
de Sobral

Procurador Geral do Mu
NO 20.301

io - OAB/CE
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SANCAO PREFEITURAL N° 2164/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 211/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s   analise   do   Projeto   de   Lei   em   epigrafe,   o   qual   "Consolida   as   regras
remunerat6rias  e  de  promogao  dos  Agentes  de  Transito  do  Municipjo  de

S#rraa|:'p:o::n:ratLaos.npors°#iesT:i:S#Ar%V:dx°pER+:TiuEu[SEaECsaTmR:+aAYunjcjpa'de

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
14 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ferreira
DE sOBRay

Procurador Geral do Municlpio -OAB/CE
No 20.301
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