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INFORMATIVO – JURÍDICO SEMOVE 

 

Executivo Federal 

 

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 986, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - Altera o Anexo I da 

Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de 2022, que institui o Regulamento de 

Sinalização Viária. 

 

Executivo Estadual 

 

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 - EXONERAR, a pedido e com validade a 

contar de 26 de dezembro de 2022, ANDRE LUIZ NAHASS, ID FUNCIONAL Nº 5125645-

2, do cargo em comissão de Secretário de Estado, símbolo SE, da Secretaria de 

Estado de Transportes. Processo nº SEI100001/002349/2022. 

 

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 - DESIGNAR, com validade a contar de 26 de 

dezembro de 2022, o Subsecretária de Estado, CARLOS HENRIQUE NETTO VAZ, ID 

Funcional nº 5101549-8, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder, 

interinamente, pelo expediente da Secretaria de Estado de Transportes. Processo n° 

SEI-100001/002349/2022. 

 

Notícias 

 

RIO DE JANEIRO TERÁ MUDANÇAS EM LINHAS DE ÔNIBUS POR CAUSA DO 

RÉVEILLON EM COPACABANA 

“A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou mudanças em linhas de ônibus por causa do 

Réveillon em Copacabana, considerada uma das maiores festas públicas do Ano Novo 

em todo o mundo. Também haverá esquemas especiais de transportes públicos para 

o Réveillon Parque Madureira, Réveillon Praia da Bica, Réveillon de Sepetiba e 

Réveillon da Barra da Tijuca. Em nota, a prefeitura detalha interdições, linhas 

envolvidas e a criação de terminais de ônibus provisórios.” 

Notícias Diário do Transporte – 26/12/2022 

 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REAJUSTA TARIFA DE REMUNERAÇÃO DAS 

EMPRESAS DE ÔNIBUS PARA R$ 6,20 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro por meio do decreto 51.889 publicado na edição do 

Diário Oficial do município desta terça-feira, 27 de dezembro de 2022, aumentou o 

valor da tarifa de remuneração, que é o valor real da passagem de ônibus para as 

empresas que prestam o serviço. O novo preço da tarifa a ser paga aos consórcios 
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será de R$ 6,20, além do IRK (Indicador de Receita por Quilômetro) que passa para 

R$ 9,17. Os novos valores começam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023.” 

Notícias Diário do Transporte – 27/12/2022 

 

CONTRAN REFORÇA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA FAIXAS EXCLUSIVAS DO 

TRANSPORTE COLETIVO 

“Uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), organismo do Ministério 

da Infraestrutura, alterou o Regulamento de Sinalização Viária, publicado em julho de 

2022, deixando mais clara a sinalização R-32, destinada a restrições de trânsito por 

espécie e categoria de veículo. Os ônibus do transporte público que trafegam em faixa 

própria são exemplos disso, como se vê em várias capitais e grandes cidades do 

país.” 

Notícias Diário do Transporte – 27/12/2022 

 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REALIZA ÚLTIMO REPASSE FINANCEIRO AOS 

CONSÓRCIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO EM 2022 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro realiza o último repasse financeiro para o transporte 

público da cidade neste ano, enviando para os quatro consórcios do transporte o valor 

de quase R$ 20 milhões (R$ 19.256.946,92). O pagamento autorizado e direcionado aos 

consórcios Santa Cruz, Transcarioca, Intersul e Internorte, faz parte da compensação 

da diferença entre a tarifa de remuneração (valor real da tarifa de ônibus) e a tarifa 

pública (valor pago pelo passageiro no embarque).” 

Notícias Diário do Transporte – 27/12/2022 

 

ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO VÃO CONTAR COM SENSORES DE 

TEMPERATURA PARA O PASSAGEIRO 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro passará a monitorar a temperatura interna de cada 

ônibus do transporte público urbano. A nova medida será implantada gradualmente 

e está contida em decreto publicado nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2022.” 

Notícias Diário do Transporte – 27/12/2022 

 

TARIFA DE ÔNIBUS NO RIO DE JANEIRO PARA O PASSAGEIRO DEVE SER 

REAJUSTADA NO INÍCIO DE 2023, DIZ PAES 

“O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse em almoço de fim de ano com 

jornalistas na sede do governo municipal nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2022, 

que considera aumentar a tarifa de ônibus para os passageiros logo no início de 

2023.” 

Notícias Diário do Transporte – 27/12/2022 
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PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO CRIA A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, 

a criação da CCT (Câmara de Compensação Tarifária) que ficará sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes e deverá cuidar das 

receitas financeiras obtidas pela tarifa pública e tarifa de remuneração dos ônibus 

urbanos. Segundo o decreto 51.895 que trata do assunto, existe  a “necessidade de 

estabelecer procedimentos e critérios a serem aplicados na operacionalização e 

distribuição aos operadores das receitas tarifárias oriundas do novo Sistema de 

Bilhetagem Digital”, além de trazer mais transparência para o poder concedente.” 

Notícias Diário do Transporte – 28/12/2022 
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