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INFORMATIVO – JURÍDICO SEMOVE 

 

Executivo Estadual 

 

DECRETO Nº 48.325 DE 13 JANEIRO DE 2023 - FIXA O VALOR DA TARIFA SOCIAL    

TEMPORÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, A PARTIR DE 02 

DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Executivo Municipal do Rio de Janeiro 

 

DECRETO RIO Nº 51940 DE 16 DE JANEIRO DE 2023 - Altera o Decreto Rio nº 51.889, 

de 26 de dezembro de 2022, para tratar da remuneração das concessionárias do 

Serviço Público de Transporte Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ em caso de 

descumprimento da obrigação de climatizar os veículos e da redução da operação a 

patamares inferiores a 60% da quilometragem determinada pelo Município do Rio de 

Janeiro. 

 

Notícias 

 

Riocard faz integração de apps de transporte no Rio de Janeiro 

“A Riocard, empresa de bilhetagem dos meios de transporte do Rio de Janeiro, lançou 

nesta segunda-feira, 16, uma nova versão de seu aplicativo, o Novo Riocard Mais 

(Android, iOS). Com ele, o passageiro poderá gerar um cartão virtual, comprar 

créditos por Pix e cartões de débito e crédito e pagar o bilhete pelo celular, via NFC. 

Para realizar o pagamento por aproximação, o usuário deverá ter um aparelho com 

a tecnologia, assim como o equipamento validador também precisará ter a solução.” 

Notícias Mobile Time – 16/01/2023 

 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=FB53B0F1-92BD5-4791-8202-C38832DBBF1C1
https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/5597#/p:6/e:5597?find=51940
https://www.mobiletime.com.br/noticias/16/01/2023/riocard-faz-integracao-de-apps-de-transporte-no-rio-de-janeiro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riocardmais.autoatendimento
https://apps.apple.com/br/app/novo-app-riocard-mais/id1639914608
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Ministério Público pede afastamento de Washington Reis da Secretaria de 

Transportes do RJ 

“Na última quinta-feira (12/01), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu à 

Justiça do Rio de Janeiro o afastamento do ex-prefeito de Duque de 

Caxias, Washington Reis (MDB), do cargo de secretário estadual de Transportes e 

Mobilidade Urbana. A juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, juíza titular da 13ª 

Vara de Fazenda Pública da Capital, deu 5 dias para que o Governo do Estado se 

pronuncie sobre a nomeação. A informação foi divulgada pelo portal de notícias “g1″. 

O pedido faz parte de uma Ação Civil Pública que argumenta que o ex-prefeito de 

Caxias foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) com base 

em condenação por órgão colegiado pela prática de crimes ambientais. O MP cita o 

artigo 77, inciso XXIX da Constituição do Estado, que traz expressa vedação à 

nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade para os 

cargos de Secretário de Estado.” 

Notícias Diário do Rio – 16/01/2023 

 

Transporte público do Rio de Janeiro ganha mais regras para subsídio ser pago às 

empresas 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira, 17 de janeiro de 2023, novo 

decreto criando regras adicionais a serem cumpridas pelas empresas de ônibus que 

atuam na cidade e que viabilizem o pagamento do subsídio ao setor. O decreto 51.940 

faz algumas alterações no decreto 51.889/22 que, no final do ano passado, definiu 

procedimentos a serem atendidos pelas empresas e consórcios que atuam com os 

ônibus públicos, desta forma tornando-as aptas a receber o subsídio a ser pago 

periodicamente. A partir de agora, no caso de uma fiscalização da SMTR (Secretaria 

Municipal de Transportes) identificar que um ou mais ônibus vier a ser multados 

devido a operação sem o ar-condicionado ligado, o subsídio correspondente para 

aquele dia não será pago.” 

Notícias Diário do Transporte – 17/01/2023 

 

https://diariodorio.com/ministerio-publico-pede-afastamento-de-washington-reis-de-secretaria-de-transportes%EF%BF%BC/
https://diariodorio.com/ministerio-publico-pede-afastamento-de-washington-reis-de-secretaria-de-transportes%EF%BF%BC/
https://diariodotransporte.com.br/2023/01/17/transporte-publico-do-rio-de-janeiro-ganha-mais-regras-para-subsidio-ser-pago-as-empresas/
https://diariodotransporte.com.br/2023/01/17/transporte-publico-do-rio-de-janeiro-ganha-mais-regras-para-subsidio-ser-pago-as-empresas/


19.01.2023 

 
 

 

Novo crédito adicional destina R$ 352 milhões ao transporte público do Rio de Janeiro 

“A Prefeitura do Rio de Janeiro por meio de decreto no Diário Oficial desta terça-feira, 

17 de janeiro de 2023, informou o repasse adicional de R$ 352 milhões ao setor do 

transporte público. O crédito suplementar será utilizado no reforço das medidas já 

adotadas como o pagamento de subsídio tarifário, despesas complementares com 

pessoal e a melhora do serviço. Além disso, parte do valor é destinado para a 

aquisição de ônibus conforme descrito no anexo II do decreto.” 

Notícias Diário do Transporte – 17/01/2023 
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