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INFORMATIVO – JURÍDICO SEMOVE 

 
Executivo Municipal Rio de Janeiro 
 
DECRETO RIO Nº 51910 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - Dispõe sobre a autorização do 
uso de bermudões, calças e bermudas. 
 

RESOLUÇÃO SMRT Nº 3572 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - Estabelece normas 

relativas à vistoria dos veículos do Serviço de Transporte Público de Passageiros por 

meio de Ônibus do Município do Rio de Janeiro - SPPO, para o ano de 2023. 

 

DECRETO RIO Nº 51914 DE 2 DE JANEIRO DE 2023 - Fixa a tarifa dos serviços públicos 
de transporte coletivo de passageiros de titularidade do Município do Rio de Janeiro 
e o valor da tarifa de integração do Bilhete Único Carioca - BUC, e dá outras 
providências. 
 

 

Executivo Municipal Teresópolis 

 

DECRETO Nº 5.901, DE 02 DE JANEIRO DE 2023 - Dispõe sobre a tarifa do transporte 

coletivo de passageiros concedido pelo Poder Executivo Municipal. 

 

 

Notícias 

 

Motoristas de ônibus e taxistas da cidade do Rio de Janeiro podem usar bermudas no 

trabalho, diz decreto de Paes 

“O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou nesta segunda-feira, 

02 de janeiro de 2023, o decreto 51.910 autorizando do uso de bermudões, calças e 

bermudas para os servidores municipais. Este decreto é comum na cidade, e vem 

sendo publicado anualmente desde 2003. A vestimenta, para minimizar o forte calor 

no verão da cidade, deve estar na altura do joelho, e é indicada ainda para motoristas 

e cobradores de ônibus, de táxis, de vans e kombis credenciadas. O uso está 

franqueado até 31 de março de 2023.” 

Notícias Diário do Transporte – 02/01/2023 

 

Prefeitura do Rio de Janeiro define prazos da vistoria dos ônibus do transporte 

público 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-

feira, 2 de janeiro de 2023, a Resolução 3.572 que trata do calendário de vistorias aos 
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ônibus do transporte público urbano. Também serão vistoriados vans (STPL e TEC), 

“cabritinhos” (STPC), transporte escolar e transporte de passageiros para turismo e 

eventos (Fretamento). A verificação que é anual observa vários pontos de destaque 

com a finalidade de manter em operação veículos em condições seguras de uso.” 

Notícias Diário do Transporte – 02/01/2023 

 

Prefeitura do Rio de Janeiro oficializa o reajuste da tarifa de ônibus comuns, BRT e 

VLT 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou nesta terça-feira, 03 de janeiro de 2023, o 

aumento tarifário para o transporte público da cidade de R$ 4,05 para R$ 4,30 

Segundo o decreto 51.914, a partir de 7 de janeiro os passageiros das linhas de ônibus 

(SPPO), transporte local, BRT (Bus Rapid Transit) e do VLT (Veículo Leve sobre 

Trilhos), começam a pagar o embarque com o valor reajustado.” 

Notícias Diário do Transporte – 03/01/2023 

 

Detran RJ volta a exigir vistoria em ônibus, veículos de carga e de transporte escolar 

“Desde a última segunda-feira, 02 de janeiro de 2023, voltou a ser obrigatória a 

vistoria de ônibus, veículos de carga e de transporte escolar, para de obtenção de 

licença. De acordo com o Detran RJ, a vistoria é obrigatória, mas foi suspensa no mês 

de junho de 2020, em razão da pandemia. Para o licenciamento, além da vistoria, os 

proprietários desses veículos devem realizar o pagamento da Guia de Regularização 

de Taxas (GRT), das multas vencidas e agendar o serviço.” 

Notícias Diário do Transporte – 03/01/2023 

 

Deputado entra no MPE para anular nomeação de Washington Reis como secretário 

estadual de Transportes do Rio de Janeiro 

“O deputado estadual Carlos Minc (PSB), do Rio de Janeiro, acionou por meio de 

representação o MPE (Ministério Público Estadual) para tentar anular a nomeação do 

ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, para o cargo de secretário estadual 

de Transportes e Mobilidade Urbana. Os promotores vão analisar se instauram um 

procedimento investigatório e levam o caso à Justiça estadual do Rio de Janeiro.” 

Notícias Diário do Transporte – 03/01/2023 

 

Tarifa de ônibus em Teresópolis (RJ) sobe para R$ 4,90 no domingo (08) 

“A tarifa de ônibus em Teresópolis (RJ) sobe dos atuais R$ 4,40 para R$ 4,90 no 

domingo, 08 de janeiro de 2023. Segundo a prefeitura, para ter o aumento, a empresa 

Dedo de Deus terá de ampliar em 20% o número de viagens, o que se dará com a 

entrada em circulação de novos 12 ônibus ainda em 2023. O último reajuste ocorreu 

em 2020, quando a tarifa passou de R$ 4,00 para R$ 4,40. Na ocasião, a tarifa das 
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linhas rurais baixou de R$ 5,30 para R$ 4,40. A prefeitura ainda publicou no decreto 

sobre o aumento para R$ 4,90 neste domingo (08), que a gratuidade para pessoas 

entre 60 anos e 65 anos foi mantida; de 65 anos para cima, o benefício é determinado 

por lei federal.” 

Notícias Diário do Transporte – 04/01/2023 

 

Prefeitura do Rio de Janeiro define cronograma do pagamento de subsídios ao 

transporte público 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro definiu como será o pagamento dos subsídios ao 

Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO) neste ano de 2023. 

A ação se baseia na Resolução Conjunta CGM/SMFP/SMTR nº 106, de 31 de maio de 

2022, e também em acordo resultado de ação civil pública, que definiu os parâmetros 

que atualmente norteiam o pagamento. Os subsídios têm valor variado e são divididos 

entre os quatro consórcios que atuam na cidade: Intersul, Internorte, Santa Cruz e 

Transcarioca. As empresas operadoras do serviço, por sua vez, têm o 

comprometimento de reativar linhas gradualmente, manter uma frequência de 

veículos rodando em cada itinerário, permitindo uma previsibilidade e melhor 

planejamento da viagem do passageiro, além de veículos com ar condicionado e 

renovação da frota.” 

Notícias Diário do Transporte – 05/01/2023 

 

Governador Cláudio Castro implementa Tarifa Social ferroviária: 'Estado do Rio zela 

pela população'  

“Para manter o valor da passagem dos trens em R$ 5 durante o ano de 2023, o 

governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai implementar, via decreto, a Tarifa 

Social ferroviária, ainda em janeiro. A medida valerá para todos os passageiros 

habilitados no Bilhete Único Intermunicipal, a exemplo do que já ocorre no transporte 

aquaviário. Assim, o governo do estado vai subsidiar a diferença de R$ 2,40 para que 

o valor da passagem permaneça em R$ 5, uma vez que a Agetransp homologou, em 

20 de dezembro de 2022, a revisão para R$ 7,40.” 

Notícias ANTP – 06/01/2023 
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