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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 103.788/2022 – PMB, DE 25 DE MARÇO DE 2022.

Reajusta o valor da tarifa do transporte coletivo por ônibus, hidroviário e 
seletivo por micro-ônibus do Município de Belém, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, inciso VII, 
da Lei Orgânica do Município de Belém - LOMB, de dispor sobre a estrutura, 
organização e funcionamento da administração municipal;

Considerando que incumbe ao Prefeito emitir atos próprios da atividade ad-
ministrativa, a teor do art. 94, inciso XX da LOMB;

 Considerando que após o último reajuste ocorrido em 2019 houve aumento 
nos preços dos insumos necessários à operação dos ônibus e micro-ônibus, den-
tre os quais pneus, peças e combustíveis, superiores em alguns casos aos índices 
oficiais, e que o referido aumento se justifica para a manutenção do equilíbrio do 
sistema de transporte do Município de Belém;

Considerando o agravamento nacional e local da situação do transporte pú-
blico coletivo, ocasionado pela pandemia de coronavírus e pelos constantes au-
mentos do combustível;

Considerando que o Conselho de Transportes do Município de Belém, criado 
pela Lei Municipal nº 7.873, de 11 de março de 1998, como instância de par-
ticipação popular consultiva e deliberativa do Governo, formado por entidades 
governamentais e da sociedade civil organizada, aprovou por maioria de votos 
o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo, por ônibus, hidroviário e 
seletivo por micro-ônibus, do Município de Belém;

Considerando que o Município de Belém se mantém entre as capitais do país 
que praticam as menores tarifas de transporte coletivo urbano, garantindo dessa 
forma uma tarifa socialmente justa e a continuidade da prestação do serviço de 
transporte pelas empresas permissionárias;

Considerando a Resolução nº 001/2001-CONSAD/CTBEL, de 16 de janeiro 
de 2001, que, atendendo à recomendação do Conselho de Transporte do Municí-
pio de Belém, desvinculou o custo da tarifa do serviço de transporte público sele-
tivo (micro-ônibus) do valor correspondente ao dobro do custo da tarifa urbana do 
serviço de transporte coletivo convencional;

Considerando que o serviço prestado é essencial e não pode sofrer qualquer 
interrupção, e que o equilíbrio na equação financeira é essencial para que isso 
ocorra, de forma que há evidente interesse social em garantir que o serviço possa 
ser prestado pelas empresas que o realizam; e, 

Considerando que que não se pode esquecer das questões relativas às dificul-
dades vividas pela população, decorrentes da crise econômica nacional existente, 
e que o artigo 146, inciso IV, da LOMB, determina que a fixação da tarifa deve ser 
realizada por meio de tarifa que seja condizente com o poder aquisitivo da popula-
ção e com a garantia da prestação minimamente adequada do serviço.

D E C R E T A :
Art. 1º Fica reajustado o valor da tarifa do transporte coletivo por ônibus, no 

Município de Belém, para R$ 4,00 (quatro reais), sendo que a meia passagem, fica 
fixada em R$ 2,00(dois reais). 

Art. 2º Fica reajustado o valor da tarifa do transporte coletivo por ônibus do 
trajeto Belém–Mosqueiro/Mosqueiro-Belém, para R$ 6,40 (seis reais e quarenta 
centavos), sendo que a meia passagem fica fixada em R$ 3,20 (três reais e vinte 
centavos). 

Art. 3º Fica reajustado o valor da tarifa do transporte coletivo hidroviário do 
trajeto Belém-Cotijuba/Cotijuba-Belém, de segunda a sexta-feira, para R$ 4,00 
(quatro reais), sendo que a meia passagem fica fixada em R$ 2,00 (dois reais), 
e aos sábados, domingos e feriados, para R$ 8,00 (oito reais), sendo que a meia 
passagem fica fixada em R$ 4,00 (quatro reais).

Art. 4º Fica reajustado o valor da tarifa do transporte por micro-ônibus sele-
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tivo para R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos).

Art. 5º Fica reajustado o valor da tarifa do transporte suplementar do Distrito de Mos-
queiro para R$ 4,00 (quatro reais) sendo que a meia passagem fica fixada em R$ 2,00 (dois 
reais)

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor 02 (dois) dias após a sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2022.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO Nº 103.700/2022-PMB, DE 15 DE MARÇO DE 2022

Disciplina a Coordenadoria Antirracista  de Belém, estabelecendo suas competências, 
composição e  funcionamento.  

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o disposto na Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui 
o Estatuto da Igualdade Racial, estabelecendo os princípios gerais que devem nortear a 
atuação do Estado e da sociedade na implementação das políticas de promoção da igualdade 
racial;

Considerando, a competência estabelecida no art. 94, VI da Lei Orgânica, do Chefe do 
Poder Executivo Minicipal em dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da 
Admnistração Pública Municipal;

D E C R E T A : 
Art. 1° - A Coordenadoria Antirracista de Belém, Unidade Administrativa vinculada 

ao Gabinete do Prefeito, tem como finalidade propor, assessorar, assistir, apoiar, articular e 
acompanhar ações, programas e projetos voltados à promoção da equidade racial e elimina-
ção da discriminação racial, assegurando o exercício pleno de direitos da população negra, 
indígena, quilombola e povos tradicionais de matrizes africanas (POTMA’s), bem como, 
sua participação e integração no desenvolvimento econômico, social, político e cultural.

Art. 2° - Compete à Coordenadoria Antirracista de Belém:
I - organizar e coordenar, com diferentes órgãos do governo, medidas para garantir a 

inclusão social e o combate ao racismo institucional;
II - fomentar a execução das ações governamentais relacionadas à população negra, 

indígena, quilombola e POTMA’s, articulando com os órgãos governamentais e demais 
entidades que envolvam a proteção e garantia dos seus direitos, cidadania, saúde, seguran-
ça, trabalho, renda, habitação, educação, cultura, participação política, equidade de gênero, 
acesso aos serviços e bens públicos;

III – efetuar intercâmbio com instituições públicas, privadas, estaduais, nacionais e 
estrangeiras, visando à captação de recursos e a cooperação para viabilização de programas, 
projetos, atividades e informações relacionadas às políticas públicas dirigidas à população 
negra, indígena, quilombola e POTMA’s;

IV- promover a capacitação, formação e conscientização da comunidade e dos servido-
res municipais em assuntos antirracistas;

V - promover a realização de estudos, pesquisas, encontros, reuniões, conferências, 
debates entre outras formas de abordagem sobre a condição da população negra, indígena, 
quilombola e POTMA’s, para subsidiar as políticas públicas dirigidas à questão racial; 

VI - articular os órgãos da administração para a elaboração do plano municipal de po-
lítica antirracista do Município de Belém, bem como a viabilização de programas, projetos, 
metas e prioridades das políticas públicas de ações afirmativas dirigidas à população negra, 
indígena, quilombola e POTMA’s;

VII - prestar assistência ao Conselho Municipal do Negro;
VIII - propor e coordenar as homenagens municipais à população negra e aos povos 

tradicionais, nas datas comemorativas de cada grupo; 
IX - promover eventos públicos dirigidos à população negra, indígena, quilombola e 

POTMA’s, em condições de vulnerabilidade social e de segmentos sociais específicos para 
disponibilização gratuita de informações e serviços típicos, relacionados ao seu bem-estar, 
entre outros;

X - propor e supervisionar a implementação e execução das políticas municipais que 
visem proporcionar melhorias e dar novas oportunidades de trabalho e emprego, inclusive 
quanto à questão da população negra e indígena, observando o fator de gênero, no sentido 
de melhorar a qualidade da mão de obra e propiciar ao trabalhador (a), as condições de 
melhores oportunidades no mercado de trabalho;

XI - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela 
autoridade superior.

Art. 3º A Coordenadoria Antirracista de Belém será composta por servidores vincu-
lados ao Gabinete do Prefeito e Coordenada por um representante da sociedade civil a ser 
designado pelo Prefeito de Belém, mediante a prévia indicação do movimento negro de 
Belém, historicamente identificado e organizado.

Art. 4° -  São atribuições do (a) Coordenador (a):
I - zelar pelo cumprimento das deliberações da Coordenadoria Antirracista de Belém;
II - representar externamente a Coordenadoria ;
III – convocar as reuniões da Coordenadoria;
IV - manter interlocução permanente com os demais órgãos da administração pública 

municipal e entidades da sociedade civil;
V -  convocar reuniões extraordinárias da Coordenadoria;
VI - propor e instalar comissões temáticas e grupos de trabalho, designando o(a) 

Coordenador(a) e os demais membros, bem como estabelecendo prazo para apresentação 
de resultados;

VII- indicar os demais membros que irão compor a Coordenadoria para execução dos 
trabalhos pertinentes;

VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela 
autoridade superior.

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO:  Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/
diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação.
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