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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 103.766/2022-PMB, DE 24 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a circulação intermunicipal de pescado no Município de Belém, 
no período de 01 de abril a 15 de abril de 2022, e dá outras providências.

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

Considerando as competências que lhe são conferidas pelos incisos VII e XX 
do art. 94 da Lei Orgânica do Município de Belém;

Considerando a necessidade de normatização pelo Poder Público Municipal 
quanto à circulação intermunicipal de pescado que sai do Município de Belém, 
durante o período da Semana Santa;

Considerando o dever do Poder Público Municipal em garantir o acesso ao 
pescado no período da Semana Santa por preços acessíveis a toda a população 
de Belém, associado à fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias de 
combate e prevenção da pandemia do novo Coronavírus;

Considerando os dados da pesquisa de levantamento de preços realizada pela 
Secretaria Municipal de Economia – SECON e DIEESE/PA, que evidenciam o 
aumento do preço do pescado no período que antecede e durante a Semana Santa, 
havendo risco de inviabilização do consumo pela população de baixa renda na 
cidade de Belém e Região Metropolitana; e

Considerando a indispensabilidade de adoção de medidas administrativas 
conjuntas entre a Prefeitura Municipal de Belém e Governo do Estado do Pará 
quanto à fiscalização e abastecimento do pescado em geral, com vistas a garantir 
a oferta do pescado durante o período da Semana Santa.

D E C R E T A :
Art. 1° – A circulação intermunicipal de pescado em Belém, no período de 

01 de abril, às 16h00, a 15 de abril de 2022, às 6h00, apenas será permitida para 
pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas junto à Secretaria Municipal 
de Economia de Belém – SECON, a qual compete emitir a Guia de Transporte do 
Pescado – GTP em favor dos interessados.

Parágrafo único – O cadastramento de interessados em realizar o transporte 
intermunicipal do pescado que chegará aos entrepostos e portos de Belém, em 
especial na doca do Mercado do Ver-o-Peso, deverá ser requerido junto à SE-
CON, por meio de requerimento oficial enviado pelas Prefeituras Municipais, em 
favor do(as) interessados(as) identificando o destino do transporte, a quantidade 
de pescado a ser transportado, o nome do responsável pelo transporte e a placa do 
veículo transportador, e com a juntada dos seguintes documentos:

I – Cópia de documento de identificação do responsável pelo transporte;
II – Documento oficial, emitido por Prefeitura Municipal, solicitando o ca-

dastro e identificando o destino do transporte, a quantidade de pescado a ser trans-
portado, o nome do responsável pelo transporte e a placa do veículo transportador.

Art. 2° – O embarque e desembarque de pescado no Município de Belém, 
no período de vigência deste Decreto, somente poderá ocorrer no horário de 2h00 
às 6h00.

Art. 3° – Para o cumprimento do presente Decreto determino a colaboração 
dos seguintes órgãos e entidades da Administração Municipal: Guarda Municipal 
de Belém – GMB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, 
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, Comissão Municipal de Defesa Civil 
de Belém – COMDEC, Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN e Secreta-
ria Municipal de Urbanismo – SEURB.

Parágrafo único – A SECON poderá solicitar apoio de Órgãos da Adminis-
tração Estadual, sendo eles: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social – SEGUP, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPA-
RÁ, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SE-
DAP, Polícia Militar do Pará – PM/PA e Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA.

Art. 4° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 24 de março de 2022.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

Diário Oficial
do Município de Belém

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

Vistos e analisados os documentos reunidos pela Superintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana de Belém - SEMOB, e

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

Considerando que também incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos pró-
prios da atividade administrativa, a teor do inciso XX, do art. 94, da LOMB;

Considerando os preceitos contidos nos incisos IV e V, do art. 146, da LOMB, com as 
demais disposições constantes do Capítulo V - Dos Transportes, no que couber;

Considerando a Ata da 43ª Reunião Extraordinária do Conselho de Transporte do Mu-
nicípio de Belém e o Parecer nº 001/2022, também do Conselho de Transporte do Município 
de Belém, que por maioria de votos aprovou a proposta de reajuste das tarifas de transportes 
do Município de Belém, correspondente ao percentual de 38,89% em relação a atualização 
dos valores das tarifas aprovadas em janeiro de 2019;

Considerando as justificativas técnicas e as planilhas de custos apresentadas pela 
SEMOB, com o intuito de demonstrar a viabilidade da concessão do aumento dos valores 
das tarifas;

Considerando o momento crítico pelo qual o Brasil atravessa, com reflexos negativos 
que diretamente interferem na vida dos usuários de transporte coletivo;

Considerando, então, que o reajuste proposto serviria para onerar ainda mais o orça-
mento familiar, por conseguinte limitando a locomoção dos munícipes, DECIDO:

I - NÃO HOMOLOGAR a Resolução nº 053/2022 – CONDEL/SEMOB, datada de 24 
de março de 2022, que aprova a proposta elaborada pelo Conselho de Transporte do Muni-
cípio de Belém, constantes da Ata da 43ª Reunião Extraordinária do Conselho de Transporte 
do Município de Belém e do respectivo Parecer nº 001/2022, para fixação de reajuste das 
tarifas de transportes do Município de Belém, correspondente ao percentual de 38,89% em 
relação à atualização dos valores das tarifas aprovadas em janeiro de 2019; obtida pela SE-
MOB a partir de estudos baseados na metodologia tradicional utilizada pelo Ministério dos 
Transportes, através do GEIPOT, e nos índices de reajuste paramétrico, que considera para 
o cálculo as despesas de operacionalização e a variação da inflação;

II - NÃO HOMOLOGAR o reajuste das tarifas de transporte coletivo por ônibus, hi-
droviário e seletivo por micro-ônibus, no âmbito do Município de Belém;

III – AINDA, com fundamento no art. 146, inciso IV e V, decido que:
III. 1 - Fica reajustado o valor da tarifa do transporte coletivo por ônibus, no Municí-

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

III. 2 - 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);

III.3 - Fica reajustado o valor da tarifa do transporte coletivo hidroviário do traje-
to 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);

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

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2022.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

PORTARIA CONJUNTA Nº 019/2022 - FUNDO VER O SOL/GABINETE DO 
PREFEITO, DE 24 DE MARÇO DE 2022.

Estabelece normas para processamento da descentralização de créditos orçamentários 
do Fundo Municipal de Solidariedade Geração de Emprego e Renda Ver o Sol, - FVSOL, 
em favor do Gabinete do Prefeito – Gabs/PMB, nos termos em que especifica. Considerando 
a Lei nº 8.488, de 29 de dezembro de 2005, que instituiu o procedimento da descentralização 
de créditos orçamentários, regulamentada através do Decreto Municipal nº 55.300/2008-
PMB, de 01 de abril de 2008, em face da necessidade de se racionalizar o emprego dos 
recursos públicos, reduzir e otimizar os custos operacionais;

Considerando a licitação realizada para a contratação de pessoa jurídica para a “prestação 
de serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, nacionais, 
rodoviárias e fluviais” para administração pública do município de Belém, mediante adesão 
a ata de registro de preços n° 004/2020-segep - pregão eletrônico srp n° 49/2020-segep.

O Fundo Municipal de Solidariedade Geração de Emprego e Renda Ver o Sol, - FV-
SOL , sediada na Avenida Nazaré nº 669, Nazaré, inscrita no CNPJ nº 21.700.218/0001-29, 
na condição de usuário dos serviços do contrato e o Gabinete do Prefeito – Gabs/PMB, se-
diada na Av. Nazaré, nº 361 – Nazaré, inscrita no CNPJ nº 30.513.019/0001-00, na condição 
de gestora do contrato, ambas por intermédio de seus representantes legais infra-assinados;

R E S O L V E M :
Art. 1º - Estabelecer as bases da descentralização dos créditos orçamentários alocados 

no orçamento do ano vigente no Fundo Municipal de Solidariedade Geração de Emprego 
e Renda Ver o Sol – FVSOL, em favor da Gabinete do Prefeito – Gabs/PMB, permitindo a 
execução orçamentário-financeira das despesas do referido Órgão em decorrência do Con-
trato N° 07/2020 - Gabs/PMB

Art. 2º - Esta Portaria Conjunta visa à transferência de recursos orçamentários com a 
finalidade de execução do Contrato nº 07/2020 - Gabs/PMB, para a prestação de serviço de 
organização de eventos.

Art. 3º - O Fundo Municipal de Solidariedade Geração de Emprego e Renda Ver o 
Sol, - FVSOL, compete:

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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