
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

DESPACHO

De: DETRANDTFAT

Para: DETRANDIRGERAL

Processo Nº:  0021.316643/201861

Assunto: Proposta de Alteração da Lei Nº 4.111/2017, que cria a GAV e dá outras providências.

Senhor Diretor Geral,

Cumprimentandoo cordialmente e em atenção à solicitação contida no Despacho DETRANASSESGAB (ID 5339959), tendo em vista 
ainda todas as demais informações e documentos carreados nos autos do processo em epigrafe, venho pelo presente apresentar a proposta de 
alteração da Lei Nº 4.111/2017, nos termos abaixo aduzidos:

1. Inicialmente cumpre registrar, por oportuno, que a Resolução CONTRAN Nº 638, de 30 de novembro de 2016, que "Dispõe sobre as 
formas de aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme previsto no caput do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB", disciplina não apenas a finalidade das receitas orçamentárias decorrentes da 
arrecadação das multas de trânsito, mas, também, enumera rol de hipóteses de aplicação desses recursos nas áreas de sinalização, engenharia de 
tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

2. Nesse sentido, destaco que o aporte de recursos destinados à implementação das atividades de fiscalização e/ou educação de 
trânsito, e bem assim o seu incremento quando motivado e devidamente justificado, evidencia investimento em prol da segurança viária, a qual 
deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas.

3. Feitas estas considerações iniciais, apresentase a seguir, a minuta das alterações propostas por esta Diretoria:

"MENSAGEM Nº ........, DE .... DE        DE 2019.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do 
artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que altera e inclui dispositivos na Lei Nº 4.111/2017 que "Institui Jornada de Trabalho e 
cria Gratificação de Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito e a Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito, no âmbito do 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN para os fins que especifica, e dá outras providências”.

Nobres Parlamentares, desde a edição da Emenda Constitucional nº 82, de 2014, a segurança viária passou a integrar textualmente o 
capítulo constitucional dedicado à segurança pública.

Nesse contexto, a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio 
nas vias públicas, representa significativa parcela da política de segurança pública, cuja competência é atribuída, no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei.

Com efeito, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes, contexto no qual se 
inserem as atividades de fiscalização de trânsito, têm por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa e, para tanto, 
depende, em boa medida, das ações dos servidores que atuam permanentemente na prevenção da violência e no combate à criminalidade no 
trânsito, contribuindo efetivamente para a construção de um trânsito mais harmonioso e seguro.

O poder público, sensível à necessidade de melhor aparelhar a estrutura estatal para fazer frente à escalada da violência no trânsito, 
sancionou a Lei Nº 4.111, de 17 de julho de 2017, conforme inicialmente indicado, possibilitando o fortalecimento do binômio educação
fiscalização, materializado pelo desencadeamento de ações preventivas (educativas) conjuntamente com ações repressivas (fiscalizatórias), o que 
tem contribuído sobremaneira para a redução (ou manutenção) dos índices de violência no trânsito do nosso Estado, poupando vidas e reduzindo 
despesas com tratamentos de acidentados, o que reflete, também, no índice de ocupação de leitos de hospitais públicos.

Ocorre que, passado mais de ano desde a edição do Diploma Legal em comento, algumas imperfeições têm sido apontadas e 
requerem ajustes, com vistas a dispensar tratamento mais equânime aos agentes públicos em alcance de seus dispositivos legais.

Na verdade, a lei tratou de maneira desigual os iguais, levandose em consideração não a atividade particular desenvolvida por cada 
um, no âmbito de sua respectiva instituição, mas sim no contexto da atividade como um todo, propósito/finalidade maior da lei em questão.

Assim, a despeito do direito ao percebimento da Gratificação de Atividade Voluntária (de Fiscalização de Trânsito ou de Trânsito) 
decorrer da prestação de serviço em horário de folga do servidor, o fato é que os valores atribuídos são distintos, não apenas em função do 
órgão/instituição de origem de lotação, mas também em relação ao período/horário em que se desenvolva a atividade.

Para os servidores do DETRAN, a lei fixou dois valores (conforme § 2º do Art. 2º), segundo o período (diurno/noturno) de realização 
da atividade, mas para os servidores das Corporações Policiais (PM e PC), não houve distinção de valores por conta do período (diurno/noturno) de 
realização da atividade (conforme Art. 3º, caput).
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Por sua vez, apesar de haver previsão de chefia própria de equipe para o efetivo de cada Instituição (DETRAN, PM e PC), ao fixar os 
valores para quem exerça tal incumbência, a lei o fez de maneira desigual. Ou seja, no caso do DETRAN, não há previsão de valor diferenciado entre 
o Chefe de Equipe e os demais integrantes da equipe, mas nas Corporações policiais, os Chefes de equipes recebem valores diferentes. Outrossim, 
os valores dos membros das equipes das Corporações Policiais são os mesmos, mas em relação às Chefias, há diferença.

A alteração proposta no presente Projeto de Lei visa justamente estabelecer um tratamento mais justo e igualitário, com valores 
iguais para quem exerce atribuições de mesmo nível e no mesmo período (diurno/noturno) de realização das atividades, sendo certo que os valores 
propostos são os descritos na tabela abaixo:

Tipo Gratificação
Órgão de Origem Período de Realização da Atividade

Valor Proposto Por Participação e Função

Chefe de Equipe Membro de Equipe

Gratificação de Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito DETRAN
Diurno R$ 175,00 R$ 125,00

Noturno R$ 350,00 R$ 250,00

Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito PMRO
Diurno R$ 175,00 R$ 125,00

Noturno R$ 350,00 R$ 250,00

Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito PCRO
Diurno R$ 175,00 R$ 125,00

Noturno R$ 350,00 R$ 250,00

Com relação aos impactos decorrentes da proposta, para o item/aspecto abordado, os dados tabelados adiante demonstrará a 
situação atual e cenário após a implementação da alteração, segundo as atividades ordinárias possíveis de se realizarem ao longo de um ano, sem se 
considerarem os feriados (e eventos) em que a realização das atividades seja recomendável:

PROJEÇÃO ATUAL DE GASTOS (COMO ESTÁ ATUALMENTE)

Origem dos 
Servidores

Função 
Exercida

Período de 
Realização

Valor Pago Por Atividade, 
Segundo a Função

Finais de Semana no Ano
Projeção

De Valor a Ser Pago Durante 
o Ano

OBS.

DETRAN
Chefe 
e/ou

Membro

Diurno R$ 130,40

52 (sendo 52 sextas, 52 
sábados e 52 domingos)

R$ 13.561,60

1. As atividades normalmente 
se realizam de sextas para 
sábados e de sábados para 
domingos.

2. São 08 (oito) Regionais e 09 
(nove) atividades a cada 
realização.

Noturno R$ 260,80 R$ 27.123,20

PMRO
Cmt Diurno 

e/ou 
Noturno

R$ 200,00 R$ 20.800,00

Membro R$ 180,00 R$ 18.720,00

PCRO
Delegado Diurno 

e/ou 
Noturno

R$ 350,00 R$ 36.400,00

Membro R$ 180,00 R$ 18.720,00

ESCLARECIMENTOS:
1. A composição básica de cada equipe, é:
a) DETRAN (01 Chefe e 15 Membros);      b) PM (01 Comandante e 13 Membros); e   c) PC (01 Delegado e 6 Membros).

2. Assim, o valor total, computandode a totalidade de integrantes, será:
a) DETRAN:   16 X 13.561,60 = 216.985,60 (para o período diurno);
                        16 X 27.123,20 = 433.971,20 (para o período noturno);
b) PMRO:   1 X 20.800,00 = 20.800,00 (para o Cmt da Equipe – independente do período);
                    13 X 18.720,00 = 243.360,00 (para os Membros da Equipe – independente do período);
c) PCRO:   1 X 36.400,00 = 36.400,00 (para o Delegado da Equipe – independente do período);
                   6 X 18.720,00 = 112.320,00 (para os Membros da Equipe – independente do período).
d) as alíneas “a”, “b” e “c” indicam o valor total de cada atividade, por instituição, sendo certo que após somar o valor das 
instituições o resultado deve ser multiplicado por 9 (cada atividade se realiza 9 vezes, sendo 2 na Capital e 7 no Interior);
e) A partir do esclarecimento da alínea “d”, temse:
     9 X (216.985,60 + 20.800,00 + 243.360,00 + 36.400,00 + 112.320,00) = 5.668.790,40 (DIURNO);
     9 X (433.971,20 + 20.800,00 + 243.360,00 + 36.400,00 + 112.320,00) = 7.621.660,80 (NOTURNO).

PROJEÇÃO DE GASTOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO PROPOSTA PARA O QUESITO ABORDADO

Origem dos 
Servidores

Função Exercida
Período de 
Realização

Valor Pago Por 
Atividade, Segundo a 

Função

Finais de Semana 
no Ano

Projeção
De Valor a Ser Pago 

Durante o Ano
OBS.

DETRAN
PMRO
PCRO

Chefe/Cmt/Delegado
Diurno R$ 175,00

52 (sextas, sábados 
e domingos)

R$ 54.600,00

1. As atividades normalmente 
se realizam de sextas para 
sábados e de sábados para 
domingos.

2. São 08 (oito) Regionais e 09 
(nove) atividades a cada 
realização.

Noturno R$ 350,00 R$ 109.200,00

Membro
Diurno R$ 125,00 R$ 442.000,00

Noturno R$ 250,00 R$ 884.000,00

ESCLARECIMENTO:
1. A composição básica de cada equipe, é:
a) DETRAN (01 chefe e 15 membros);     b) PM (01 Comandante e 13 membros); e     c) PC (01 Delegado e 6 membros).

2. Assim, considerando que cada atividade comporta 03 (três) equipes (DETRAN, PM e PC), e que há igualdade de valores 
entre os membros das equipes, e entre os chefes de equipes, é possível concluir que cada atividade terá 03 chefes de 
equipes e 34 membros de equipes, além do que cada evento implica em 9 (nove) atividades, cujos valores se obtém pelo 
seguinte cálculo:
a) Período Diurno:   3 X 104 X 175 X 9 = R$ 491.400,00 (para os 3 Chefes de Equipes);
                                     34 X 104 X 125 X 9 = R$ 3.978.000,00 (para os 34 Membros de Equipes).
                                     Valor Total: R$ 491.400,00 + R$ 3.978.000,00 = R$ 4.469.400,00.

b) Período Noturno:  3 X 104 X 350 X 9 = R$ 982.800,00 (para os 3 Chefes de Equipes);
                                       34 X 104 X 250 X 9 = R$ 7.956.000,00 (para os 34 Membros de Equipes).
                                       Valor Total: R$ 982.800,00 + R$ 7.956.000,00 = R$ 8.938.800,00.      

Considerando que no período noturno as despesas atingem os maiores valores, é possível observar que os dados insertos nos 
quadros comparativos apontam para um acréscimo de R$ 1.243.890,00. Contudo, há que se destacar que os valores correspondem a uma realização 
pontual e efetiva para cada final de semana, o que normalmente não ocorre em razão das intercorrências enfrentadas ao longo do ano, a exemplo 
dos períodos de manutenções preventivas/corretivas dos guinchos, da impossibilidade de participação de efetivo da PMRO, dentre outras 
possibilidades, o que inviabiliza a realização da atividade.
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Ainda assim, é de se esclarecer que o planejamento da atividade deve ser feito em função da disponibilidade orçamentária/financeira 

existente, razão pela qual para o ano em curso o impacto suscitado pode (e deve) ser absorvido e diluído de acordo com o planejamento e/ou sua 

readequação, eis que nenhuma atividade poderá ser realizada sem que haja autorização prévia, a qual é condicionada à disponibilidade dos recursos 

para tal finalidade.

Não obstante a justificativa voltada à alteração legislativa para fins de dispensar tratamento igualitário aos participantes da atividade, 

a oportunidade também comporta ajustes na correção de inequívocos erros materiais na redação de parte de seu texto, a exemplo do teor do Art. 

4º, cuja parte final menciona “Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito”, mesmo fazendo alusão às gratificações disciplinadas nos artigos 2º 

(Gratificação de Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito) e 3º (Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito), os quais disciplinam as 

espécies do gênero Gratificação de Atividade Voluntária (GAV), devendo ser esta a expressão a ser utilizada no Art. 4º.

Noutra senda, é importante frisar que a abordagem feita nos parágrafos anteriores possuem aplicação prática para as atividades de 

fiscalização denominadas “Operação Lei Seca – OLS”, conjuntamente com as atividades de educação de trânsito. Contudo, é de se concordar que as 

atividades de fiscalização de trânsito não se restringem única e exclusivamente à Operação Lei Seca, pelo que também são desenvolvidas outras 

atividades, as quais requerem a participação voluntária dos servidores para que possam ser realizadas, agregando valor e convergindo para a 

comunhão de esforços envidados com o firme propósito de cumprir com o mandamento constitucional e legal de exercer a segurança viária no 

âmbito do nosso Estado.

Com base na previsão legal do Art. 2º da lei em análise, as atividades de fiscalização podem ser ordinárias e especiais, contexto no 

qual se inserem a Operação Lei Seca – OLS (normalmente realizada aos finais de semana e feriados, com início no dia útil que lhes antecede), a 

Fiscalização de Transporte Escolar (a se realizar nos dias úteis do ano letivo, com acompanhamento constante de Membro do Ministério Público) e a 

BLITZ, (realizada em qualquer dia da semana e a qualquer horário).

Diante do novo cenário delineado, vislumbrase que a dotação orçamentária prevista na lei se afigura insuficiente, não apenas em 

função dos impactos decorrentes das alterações indicadas acima (as quais podem absorvidas e diluídas nos termos relatados), mas, também, em 

função da não contemplação das demais atividades de fiscalização, pelo que requer acréscimo dos recursos alocados para fazerem frente à 

demanda a se realizar.

Neste novo cenário, há que se delinear valores compatíveis com a carga horária e período de realização das atividades diversas da 

OLS, mas abrangidas pela lei de regência, o que implica na adoção de valores proporcionais à carga horária diurna.

Outra situação que reclama comentários, diz respeito a não necessidade de se distinguir valores entre chefe de equipe e membros, 

eis que as demais atividades não exigem tamanho nível de atribuições que impliquem pagamento diferenciado da gratificação.

Assim, tendo como ponto de partida o pagamento de valores iguais a todos os que participarem das atividades, em horário de folga, 

necessário se faz estabelecer o quantum da gratificação e a carga horária mínima para estas atividades, o que pode ser atingido mediante cálculos 

matemáticos, tendo como parâmetro o valor do membro de equipe, de atividade realizada no período diurno.

Considerando que o valor proposto para o período diurno, coma carga horário mínima de 6 (seis) horas é de 125, vejamos como 

ficará o valor para a realização das demais atividades, no período diurno, com duração mínima de 4 (quatro) horas:

6 h ....... R$ 125,00                 X = 4 x 125            X = 83,33

4 h ........X                                           6

Desta feita, para as demais atividades fiscalizatórias, a se realizarem preferencialmente durante a semana, em período diurno, com 

duração mínima de 04 (quatro) horas e desde que não ultrapasse às 19:00 horas, o valor proposto da gratificação por atividade, para cada 

participante, seria de R$ 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três centavos).

A sugestão de composição das equipes de voluntários a serem autorizadas a desenvolverem as demais atividades de fiscalização, 

seria de até 14 servidores (entre DETRAN e PM). Ademais, a frequência sugerida para estas atividades seria de até 02 (vezes) por semana.

Posta assim a questão, a projeção de gastos seria a seguinte:

PROJEÇÃO DE GASTOS, APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO PROPOSTA 

Origem dos 

Servidores
Função Exercida

Período e duração 

da Atividade

Valor Pago 

Por Atividade

Qtd de Semanas 

no Ano

Projeção De Valor a 

Ser Pago no Ano
OBS.

DETRAN

PMRO
Chefe/Cmt/Membro

Diurno de 4 horas

(até 19h)
R$ 83,33 52 R$ 1.091.956,32

1. As atividades serão planejadas 

para ocorrerem ordinariamente 02 

(duas) vezes por semana, em 

período diurno (até às 19 horas).

2. São 08 (oito) Regionais e 09 

(nove) atividades a cada realização.

ESCLARECIMENTO:
1. A composição básica de cada equipe será de até 14 (cartorze) servidores (DETRAN/PM);

2. Assim, considerando que cada atividade pode ser realizada 09 (nove) vezes por dia de evento e que ao longo 

do ano, o evento pode se repetir em até 104 vezes, a projeção de despesa anual pode ser obtida mediante o 

seguinte cálculo:

 14 X 83,33 X 9 X 104 = R$ 1.091.956,32.

Diante desta nova abordagem, constatase a necessidade de incrementar a dotação orçamentária a que alude a Lei Nº 4.111/2017, no 

montante de R$ 1.091.956,32 (hum milhão e noventa e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos),eis que, ao menos em 

tese, não comportou, em termos efetivos, a realização das demais atividades de fiscalização (Fiscalização de Transporte Escolar e BLITZ 

convencional), inobstante esta possibilidade ter sido albergada em seu dispositivo inicial (Art. 2º).

Em outra análise, também é possível conceber que da mesma forma que a despesa projetada na lei não levou em consideração as 

demais atividades de fiscalização (Fiscalização de Transporte Escolar e BLITZ convencional), fato análogo também ocorreu para as atividades de 

educação de trânsito, as quais embora também tenham sido textualmente albergadas, certamente não foram levadas a efeito as despesas 

decorrentes do emprego dos servidores do DETRAN para a consecução destas atividades, justificando que seja incluído no aporte dos recursos 

orçamentários previstos no Art. 4º da Lei Nº 4.111/2017, o percentual de 30% (trinta por cento) que, na prática, passou a ser reservado para tais 

demandas. Desta feita, o valor de R$ 7.694.910,00 ao ser acrescido em 30% (R$ 2.308.473,00) corresponderá a R$ 10.003.383,00. Somandose a 

este valor, o montante decorrente das demais atividades de fiscalização (R$ 1.091.956,32), conforme demonstrado anteriormente, o recurso 

orçamentário a ser previsto no Art. 4º da Lei Nº 4.111/2017 deve ser de R$ 11.095.339,32 (onze milhões e noventa e cinco mil e trezentos e trinta e 

nove reais e trinta e dois centavos).

Superadas as abordagens correlacionadas às questões orçamentárias/financeiras, necessário se faz, também, estabelecer os períodos 

mínimos de descanso obrigatório, segundo o tipo de atividade e o período de sua realização.
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Nesse aspecto, tendo por premissa de análise o critério de voluntariado exigido, e bem assim o nível de complexidade de cada 
atividade conjuntamente com a jornada de trabalho e/ou o regime de escala a que se submete cada servidor voluntário, propõese o seguinte 
intervalo de descanso obrigatório:

a) Para o servidor cuja jornada de serviço se inicie em um dia e se estenda até a manhã do dia seguinte, se exigirá intervalo de 
descanso de, no mínimo, 08 (oito) horas antes do início das atividades de fiscalização e de educação de trânsito a que alude esta Lei;

b) Para o servidor que cumpre expediente administrativo e/ou cuja jornada de trabalho se desenvolva no mesmo horário de 
funcionamento estabelecido para a Administração Pública Estadual (das 07:30 às 13:30 horas), se exigirá intervalo de descanso de, no mínimo, 
01h30min (uma hora e trinta minutos) antes do início das atividades de fiscalização e de educação de trânsito planejadas para se realizarem no 
período diurno e de, no mínimo, 06 (seis) horas para as atividades de fiscalização e educação de trânsito planejadas para se realizarem no período 
noturno.

Desta feita, necessário se faz incluir artigo com a normatização sugerida.

Igualmente. também deve ser alterada a quantidade mínima de participação prevista no §1º do Art. 2º da Lei Nº 4.111/2017, eis que 
o dispositivo disciplinava a participação de servidores em apenas uma atividade, sendo que o cenário proposta comporta ao menos 03 (três) 
atividades fiscalizatórias distintas, pelo que se afigura razoável estender o número de participação de 08 (oito) para até 16 (dezesseis) participações, 
com limites individualizados em cada atividade especifica. 

Ante a tudo o que foi demonstrado e justificado acima, se faz necessário propor as alterações dos §§ 1º e 2º do Art. 2º, § 2º do Art. 
3º, caput do Art. 4º e do ANEXO ÚNICO, tudo da Lei Nº 4.111, de 17 de julho de 2017, e incluir um artigo disciplinando o intervalo de descanso, nos 
termos da minuta proposta.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente, com a pronta aprovação do 
mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendome com especial estima e consideração.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador

LEI N.     , DE    DE       DE 2018.

Altera dispositivos da Lei Nº 4.111, de 17 de julho de 2017, que "Institui 
Jornada de Trabalho e cria Gratificação de Atividade Voluntária de 
Fiscalização de Trânsito e a Gratificação de Atividade Voluntária de 
Trânsito, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 
para os fins que especifica, e dá outras providências”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Os §§ 1º e 2º do artigo 2º, o Art. 4º e o Anexo Único, tudo da Lei Nº 4.111, de 17 de julho de 2017, que "Institui Jornada de 
Trabalho e cria Gratificação de Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito e a Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito, no âmbito do 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN para os fins que especifica, e dá outras providências”, passam a vigorar com as respectivas redações:

“Art. 2º. .......................................................................................................................

(...)

§ 1º. Fará jus à percepção da Gratificação de Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito, a título de compensação pela prestação 
de serviço de fiscalização e educação de trânsito na sua folga, nos termos do caput, deste artigo, e segundo os valores estabelecidos no Anexo Único 
desta Lei, apenas o servidor que prestar o serviço voluntário, até o limite máximo de 8 (oito) participações no mês por cada atividade específica, e 
desde que o máximo de participações não exceda a 16, incluídas todas as atividades previstas nesta Lei e desde que compatível com a escala regular 
de serviço e o descanso obrigatório, sendo certo que o não cumprimento da designação importará o não pagamento, e, se já pago, o dever de 
imediato ressarcimento aos cofres públicos da Autarquia, além das sanções administrativas cabíveis.

§ 2º. Os valores a serem concedidos por participação a cada atividade desenvolvida voluntariamente são os constantes do Anexo 
único desta Lei.

(...)

Art. 3º. .......................................................................................................................

(...)

§ 2º. A percepção da Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito de que trata esta Lei está diretamente vinculada ao efetivo 
desempenho das atividades na forma do disposto no caput, deste artigo, dentro da área de atuação, limitada a no máximo 8 (oito) participações 
voluntárias no mês por cada atividade específica, e desde que o máximo de participações não exceda a 16, incluídas todas as atividades previstas 
nesta Lei, conforme duração e respectivos valores estabelecidos no Anexo Único, sendo certo que o não cumprimento da designação importará o 
não pagamento, e, se já pago, o dever de imediato ressarcimento aos cofres públicos da Autarquia, além das sanções administrativas cabíveis.

(...)

Art. 4º. Fica autorizado o Departamento Estadual de Trânsito a investir anualmente até o limite máximo de R$ 11.095.339,32 (onze 
milhões e noventa e cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) dos recursos financeiros próprios com pagamento nominal 
da Gratificação de Atividade Voluntária a que se referem os artigos 2º e 3º, desta Lei.

(...)

ANEXO ÚNICO

ATIVIDADE ORIGEM DO SERVIDOR PERÍODO FUNÇÃO EXERCIDA VALOR POR PARTICIPAÇÃO (R$)
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Operação Lei Seca

(OLS)

DETRAN, PMRO e PCRO

DIURNO
Chefe/Cmt/Delegado 175,00

Membro 125,00

NOTURNO
Chefe/Cmt/Delegado 350,00

Membro 250,00

Fiscalização de 

Transporte Escolar
DETRAN e PMRO DIURNO

Chefe/Cmt 83,33

Membro 83,33

Blitz Convencional DETRAN e PMRO DIURNO
Chefe/Cmt 83,33

Membro 83,33

Atividade 

Educativa
DETRAN, PMRO (em Blitz)

DIURNO
Chefe/Cmt 175,00

Membro 125,00

NOTURNO
Chefe 350,00

Membro 250,00

Art. 2°. Fica incluído o Art. 7ºA na Lei Nº 4.111, de 17 de julho de 2017, que "Institui Jornada de Trabalho e cria Gratificação de 

Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito e a Gratificação de Atividade Voluntária de Trânsito, no âmbito do Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN para os fins que especifica, e dá outras providências”, cuja redação será a seguinte:

“Art. 7ºA. Para se voluntariar e ter sua participação aceita nas atividades de fiscalização e educação de trânsito a que alude esta Lei, 

deverá ser observado o seguinte intervalo de descanso obrigatório:

I  Para o servidor cuja jornada de serviço se inicie em um dia e se estenda até a manhã do dia seguinte, se exigirá intervalo de 

descanso de, no mínimo, 08 (oito) horas antes do início das atividades de fiscalização e de educação de trânsito a que alude esta Lei;

II  Para o servidor que cumpre expediente administrativo e/ou cuja jornada de trabalho se desenvolva no mesmo horário de 

funcionamento estabelecido para a Administração Pública Estadual (das 07:30 às 13:30 horas), se exigirá intervalo de descanso de, no mínimo, 

01h30min (uma hora e trinta minutos) antes do início das atividades de fiscalização e de educação de trânsito planejadas para se realizarem no 

período diurno e de, no mínimo, 06 (seis) horas para as atividades de fiscalização e educação de trânsito planejadas para se realizarem no período 

noturno.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em __ de _____ de 2019, 131º da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Sendo o que tinha para o momento, me coloco à inteira disposição para maiores informações e melhores esclarecimentos.

Respeitosamente,

JAMES ALVES PADILHA
Diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito

DTFAT/DETRANRO

Documento assinado eletronicamente por James Alves Padilha, Diretor(a), em 13/05/2019, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 5882302 e o código CRC 1FC4B4C5.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0021.316643/201861 SEI nº 5882302
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