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INFORMATIVO – JURÍDICO SEMOVE 

 

Executivo Estadual 

 

PORTARIA DETRO/PRES Nº 1691 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022 - REGULAMENTA O 

DECRETO ESTADUAL nº 48.250, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 O QUAL DISPÕE 

SOBRE AUTORIZAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO DE VISTORIA E 

FISCALIZAÇÃO (PVF) PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO DETRO/RJ, SOBRE OS 

VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO PERÍODO PREVISTO NOS DECRETOS 

Nº 46.980, DE 19 DE MARÇO 2020 E Nº 47.108, DE 05 DE JUNHO DE 2020 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Legislativo Estadual 

 

PROJETO DE LEI Nº 6546/2022 - INSTITUI O PASSE LIVRE NOS TRANSPORTES DE 

CONCESSÃO ESTADUAL AOS INSCRITOS NO VESTIBULAR NO DIA DA PROVA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  UERJ 

 

Notícias 

 

Prefeito do Rio de Janeiro assina nesta quarta (21) contrato de Concessão do Sistema 

de Bilhetagem do Transporte 

“O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a secretária municipal de Transportes, 

Maína Celidonio, assinam nesta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, o contrato de 

concessão com o CBD – Consórcio Bilhete Digital. O prazo de concessão é de 12 anos. 

A operação da nova Bilhetagem Digital está prevista para começar até janeiro de 2023 

no sistema de BRT. Nos outros meios de transporte municipais, como VLT, ônibus 

convencionais e vans, a previsão é que o sistema passe a ser operado somente em 

2024. Com o ato formal, o CBD passar a assumir a gestão e operação do novo modelo 

de operação do sistema de bilhetagem no transporte do município do Rio de Janeiro, 

pondo fim a uma intensa batalha judicial que teve início em agosto de 2022, quando o 

certame para escolher o novo gestor do sistema foi realizado.” 

Notícias Diário do Transporte – 21/12/2022 

 

Prefeitura do Rio assina contrato de concessão da bilhetagem digital 

“O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a secretária municipal de Transportes, Maína 

Celidonio, assinaram nesta quarta-feira (21/12), no Palácio da Cidade, o contrato de 

concessão da operação do sistema de bilhetagem digital ao consórcio Bilhete Digital. 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=03F47E03-6FCDD-466D-A7B8-21BDA3A0515F13
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=387352C4-F5FD7-4AD8-94E3-EB7FDC8F459C4
https://diariodotransporte.com.br/2022/12/21/prefeito-do-rio-de-janeiro-assina-nesta-quarta-21-contrato-de-concessao-do-sistema-de-bilhetagem-do-transporte/
https://diariodotransporte.com.br/2022/12/21/prefeito-do-rio-de-janeiro-assina-nesta-quarta-21-contrato-de-concessao-do-sistema-de-bilhetagem-do-transporte/
https://prefeitura.rio/transportes/prefeitura-do-rio-assina-contrato-de-concessao-da-bilhetagem-digital/
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Inédito nas capitais brasileiras e já adotado em diversos países, o novo sistema dará 

ao município o controle da arrecadação tarifária e permitirá o monitoramento da 

demanda de passageiros em todas as linhas, com maior transparência financeira, 

planejamento com dados confiáveis e melhoria dos serviços de transporte. (...) 

Formado pelas empresas RFC Rastreamento de Frotas Ltda e Alto Tijuca 

Participações Ltda, o consórcio Bilhete Digital foi o vencedor do processo de licitação 

ao apresentar a melhor oferta, com outorga de R$ 110 milhões. A operação do novo 

sistema de bilhetagem, que acabará com a “caixa-preta” do transporte público, está 

prevista para começar no primeiro semestre de 2023, no sistema BRT. Nos outros 

meios de transporte municipais, como VLT, ônibus convencionais e vans, a previsão 

é que o sistema de bilhetagem digital comece a ser operado em 2024. A concessão 

será pelo período de 12 anos, podendo ser prorrogado por, no máximo, igual período.” 

Notícias Prefeitura do Rio – 21/12/2022 

 

Macaé aprova gratuidade nos transportes públicos para pessoas em situação de 

rua 

“A Câmara de vereadores de Macaé, no Rio de Janeiro, aprovou, de forma unânime, 

uma lei que garante gratuidade nos transportes públicos municipais para todas as 

pessoas em situação de rua da cidade. A norma, sugerida pela Defensoria Pública do 

Rio de Janeiro, é a primeira norma do gênero no estado fluminense. A defensora 

pública Karine Terra, que atua no 3º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, aponta que a 

gratuidade é um facilitador para que as pessoas em situação de rua possam 

frequentar cursos e buscar colocação profissional, além de acessar os espaços de 

lazer e cultura do município.” 

Notícias CONJUR – 22/12/2022 

 

Prefeitura do Rio de Janeiro libera mais R$ 19 milhões para subsídio ao transporte 

coletivo 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro realiza mais um repasse financeiro aos consórcios 

operadores do transporte público urbano com ônibus da cidade. A medida foi 

publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. O 

total dos pagamentos alcança R$ 19,25 milhões, e atende aos quatro consórcios que, 

há cerca de uma semana, há haviam recebido R$ 22,6 milhões (Confira aqui). Os 

valores são referentes à compensação entre o valor da tarifa de remuneração (valor 

real da tarifa dos ônibus) e a tarifa pública, que é paga pelo passageiro. Os repasses 

são periódicos desde o acordo assinado em maio deste ano entre as empresas e 

prefeitura com a mediação da Justiça, buscando reduzir os transtornos enfrentados 

pela população. O acordo prevê uma renovação gradual da frota, reativação de linhas 

https://www.conjur.com.br/2022-dez-22/macae-rj-aprova-transporte-gratuito-pessoas-situacao-rua
https://www.conjur.com.br/2022-dez-22/macae-rj-aprova-transporte-gratuito-pessoas-situacao-rua
https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/prefeitura-do-rio-de-janeiro-libera-mais-r-19-milhoes-para-subsidio-ao-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2022/12/23/prefeitura-do-rio-de-janeiro-libera-mais-r-19-milhoes-para-subsidio-ao-transporte-coletivo/
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de atendimento e uma melhoria do serviço, congelando a tarifa em R$ 4,05 por mais 

um ano, mantendo o valor desde 2019.” 

Notícias Diário do Transporte – 23/12/2022 
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