
ESTADcI D<: eaRaxÁ

TNDICAÇÃo x"Jlà\ DE 2021. eÂlmna MuriicrpAL DE cÂscAvEt

/ i<. /)L(Proponentes : Policial Madril/PSC e Rômulo Quintino/PSC)Ou em

Protocclo
Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel;

INDICAMOS, nos tetmos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Leonaldo Paranhos,
Prefeito Municipal, sohcitando providências paÍa o fim de vrablbzaÍ a concessão de

adicional de periculosidade de 30o/o para o cargo de Âgente de Trânsito II do Município
de Cascavel.

a de Sessões.

de 2021,.

f 'fn-rui'^ú
Policial Madril

Vereador/PSC
Quintino

Vereador/PSC

Justrficação

O cargo de Agente de Trânsito II da Ttansitar, regulamentado por meio do Decreto N"
1,5.691 de 24 de setembto de 2020, possui como atribúções precípuas a de exercer plenamente o
poder de poiícia de trânsito em toda a ârea de circunscrição do murucípio; executaÍ, acompanhar e

defender o cumpnmento dos atos do podet de polícia de trânsito; apreender materiais,
eqúpamentos, obietos ou documentos que compÍovem a práaca de irregularidades ou ilícitos
definidos na iegislação de trânsito, bem como aveÍtgv r denúncias e reclamaçôes relativas à

circulação e ao trânsito de veículos, e itens de identrficação veicula4 planejar, cooÍdenaÍ e

supewisionar as ações de policiamento e Frscabzação de trânsito e operação de tráfego, dentre
outÍâs.

Nessa esteira, verifica-se que tais aÍIentes, quando no efetivo exercício de suas funções,
estão constantemente expostos à risco paÍa que possam ftscalizar, orientar e autuaÍ de forma
eficiente e justa. O risco é contínuo.

A Lei Municipal N" 2.215, de 27 de junho de 1991, que üspõe sobre o Regrme Jurídico
Único dos Servidor"r Públi.os Municipais da AdministÍação Direta e Indireta e CàmaraMunicipal
de Cascavel ,pÍeÇoÍrtza que se compreende como perigosas as atividades ou opeÍaçôes que, por sua

natuÍezz- ou métodos de execução, rmpüquem contato peÍmanente com inflamáveis, explosivos,
eletricidade ou em condições de dsco acentuado (Art. 177). Cabe salientâÍ que a lei reúocitada
precoriza ainda que o trabalho em condições de peticulosidade âsseguÍâ ao servidor um adicional
de 30o/o (trinta por cento) sobte o vencimento.

Nesse sentido, entendemos que os agentes de trânsito II da Transitat fazemjus ao refeddo
adicional, uma vez que pela fl^tvreza do seu cargo estão diariamente expostos a pengo, na medida
em que atuam diretamente na ftscaltzação de trânsito, em situaçôes emergenciais, rondas, apbcaçào
de multas, condução de motocicletas e operações conjuntas com as fotças de segurança
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Segundo dados levantados, âpenâs no ano de 2020, fotam mais de 223 (duzentos e vinte
e uês) condutotes autuados pelos agentes de trânsito II por embriaguez ao volante, sendo que deste
total, mais de 140 (cento e quatenta) deles precisaram ser encaminhados a 15" Subdivisão Poücial
de Cascavel, pois estavam incorrendo no crime previsto flo aÍt. 306 do Código de Trânsito
Brasiletro.

Ademais, opoÍtuno se faz ressaltat que cotidianamente os agentes de trânsito II se

deparam com vátias situações que podem oferecer dscos a sua integtidade, como por exemplo,
podemos citat duas ocorências específicas, como a do futto de bicicletas compartilhadas na

Âvenida Btasil, o qual foi evitado poÍ âgentes que teahzavam tonda no local, quando se depararam
com dois indivíduos tentando furtar as bicicletas e logtaram êxito em evitat o crime. Arnda,
recentemente, uma equipe da Ttansitar que passava pela Âvenida Brasil percebeu uma
movimentação estranha dentro de um veículo e inicialmente acreditaram que um homem estaria
agredindo a namorada, quando decidiram realtzat a abordagem e veriftcaram que um jovem havia
sido esfaqueado e estava moÍto. Âmbas as situações foram veiculadas nos portais Catvel e CGNz,
respectivamente.

Por frm, importante tÍazeÍ a conhecimento de que tramita a nível nacíona| o Projeto de

Lei da Càmara n" 180, de 2077, que acÍescenta inciso 
^o 

att. 193 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), pata considerar perigosâs âs atividades desempenhadas pelos agentes das

autoridades de úânsito, a qual já recebeu paÍeceÍ favorável das Comrssões de Constituição eJustrça
e de Âssuntos Econômicos.

Outrossim, cabe ainda frisar que diversas crdades brasileiras já teconheceÍa;ín a atividade
dos seus ageÍltes de ttânsito como periculosas, dentre elas podemos citat Manngá-PR, Araucárta-
PR, Satanü-PR, Balneário Camboriú-SC, Pelotas-RS, Potto Âlegre-RS, Mauá-SP, JundiaiSP,
Guanrlhos-SP, Osasco-SP, Santana do Livramento-RS, Imperutiz-M{, Angra dos Reis-RJ,
Contagem-MG, dentre outÍâs.

Dessa fottna, ante todas as tazões acima expostas, submetemos a pÍeseflte Indrcação
legislativa à Vossa apreciaçáo, fl^ certeza de que o Podet Público deücará especial atenção ao
solicitado. (
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