
R E S O L V E :
I- Cancelar os autos de infração de trânsito relacionados abaixo.
II- Determinar à Coordenadoria de Processamento de Infrações de Trânsito desta 

SEMOB, o cancelamento dos mesmos.
III- Dar ciência aos interessados.

PLACA DO VEÍCULO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

QVB-9060 A525084873

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM – SeMOB, aos 15 de MARÇO do ano de 2022.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora- Superintendente

PORTARIA Nº 0202/2022 – SEMOB

A DIRETORA - SUPERINTENDENTE da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTI-
VA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 4-D da Lei nº 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressal-
vando as alterações advindas com as Leis nºs 8951/2012 e 9031/2013;

Considerando o processo nº 4471, de 21/03/2022;

Considerando a autorização da Chefia imediata;

R E S O L V E :
I – TRANSFERIR, a pedido, o gozo das férias regulamentares do servidor FÁ-

BIO FALCÃO CHAVES (Assessor Técnico, matrícula nº 0518387-011), referente ao 
período aquisitivo 01/02/2021 a 31/01/2022, anteriormente marcado para o período 
01/02/2022 a 02/03/2022, para o período 24/03/2022 a 07/04/2022, restando 15 (quin-
ze) dias para gozo posterior.

II – Esta portaria possui efeito retroativo a 01/02/2022.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM - SEMOB, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora – Superintendente da SeMOB

PORTARIA Nº 0203/2022 – SEMOB

A DIRETORA - SUPERINTENDENTE da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTI-
VA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 4-D da Lei nº 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressal-
vando as alterações advindas com as Leis nºs 8951/2012 e 9031/2013;

Considerando o Processo nº 4459, de 18/03/2022;

Considerando a autorização da Chefia Imediata;

R E S O L V E :
I – CONCEDER, ao servidor ALESSANDRO DA SILVA SOARES (Agente 

de Trânsito, matrícula n° 4000439-021), Licença-Prêmio de 30 (trinta) dias restantes, 
no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, referente ao período aquisitivo 19/07/2013 a 
18/07/2016.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM - SeMOB, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora – Superintendente da SeMOB

PORTARIA Nº 0204/2022 – SEMOB

A DIRETORA - SUPERINTENDENTE da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTI-
VA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SeMOB, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 4-D da Lei nº 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressal-
vando as alterações advindas com as Leis nºs 8951/2012 e 9031/2013;

Considerando o Processo nº 4460, de 18/03/2022;

Considerando a autorização da Chefia Imediata;

R E S O L V E :
I – CONCEDER, ao servidor REGNER DAVIS BATISTA DA CRUZ (Agente 

de Trânsito, matrícula n° 0341118-010), Licença-Prêmio de 30 (trinta) dias restantes, 
no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo 24/05/2015 a 
23/05/2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM - SeMOB, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Diretora – Superintendente da SeMOB

PARECER nº 001/2022 – Conselho de Transporte do Município de Belém

ASSUNTO: Atualização dos valores das tarifas do serviço de transporte coletivo 
por ônibus do município de Belém e demais tarifas praticadas no sistema de transporte 
público de Belém.

INTERESSADO: Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belém.

Em 24 de março de 2022 reuniu-se o Conselho de Transportes do Município de 
Belém, para a realização da 43ª Reunião Extraordinária do Conselho, contando com 
a presença de  15 (quinze) entidades, sendo os  representantes da: SEMOB, SEURB, 
SEGEP, SESAN, SECON, STABEPA, SETRANSBEL, STTREPA (SINTREBEL), 
DIEESE, APPD, FAAPA, CPC, DETRAN (01 representante), UMES e PMB.  Sendo 
ausentes na reunião os representantes das entidades: CBB e 01 representante do DE-
TRAN. 

Verificada a presença de quórum, demos início à realização da 43ª Reunião Extra-
ordinária deste Conselho de Transportes, para apreciação da pauta do dia, onde foram 
apresentadas as propostas para atualização dos valores das tarifas do serviço de trans-
porte público de passageiros do município de Belém, bem como das demais  tarifas do 
Sistema de Transportes de Belém, dentre elas, as correspondentes à tarifa de transporte 
coletivo por ônibus na ligação São Brás - Distrito de Mosqueiro, a de transporte fluvial 
na travessia Icoaraci – Cotijuba, a tarifa do transporte seletivo de Belém e transporte 
suplementar do Distrito de Mosqueiro, com base no cálculo do custo final do serviço 
apontado na “Planilha de Custo Tarifário do Sistema de Transporte Urbano de Passa-
geiros da Região Metropolitana de Belém”, cujo pleito inicial foi feito pelo Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém – SETRANSBEL, inicialmen-
te através do Ofício nº 075/SETRANSBEL/2021, protocolado nesta Autarquia sob o 
número 14185/2021, e, posteriormente, reiterado através do protocolo n. 1569/2022, 
de 01 de fevereiro de 2022, assim como apresentou errata da solicitação no dia 11 de 
fevereiro do ano vigente e ainda no dia 22 de fevereiro de 2022, requereu atualização 
do pedido de reajuste tarifário, protocolado sob o nº 2905/2022.  

A SeMOB, após levantamentos necessários para apuração dos custos e dos dados 
operacionais que compõem a planilha, apresentou o estudo para o reajuste do cálculo 
da tarifa baseado na metodologia tradicional, utilizada pelo Ministério dos Transportes, 
através do GEIPOT. 

A planilha tarifária apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Belém - SETRANS/BEL, anexa aos expedientes retro mencionados, 
sugeriu o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo por ônibus do município 
de Belém, do valor atual, para R$ 5,1261 (cinco reais e doze centavos, vírgula sessenta 
e um dízimo).

Assim sendo, na ocasião foi apresentada ao Conselho a proposta técnica elabo-
rada pela SEMOB com base nos estudos desenvolvidos pela Diretoria de Transportes 
da Autarquia através de seus técnicos, que procederam à atualização dos custos do 
referido serviço que definiu R$ 5,0185 (cinco reais e um centavo, vírgula oitenta e 
cinco dízimos). 

Na 43ª Reunião Extraordinária foram apresentadas para votação a planilha do 
SETRANSBEL no valor de R$ 5,1261 e a planilha da SeMOB no valor de R$ 5,0185, 
sendo votado por esta Relatora e Presidente do Conselho o valor de R$ 5,0185 e su-
gerido o valor de R$ 5,00 (cinco reais), tendo em vista a impraticabilidade do valor 
acima mencionado. 

Após a votação e computados os votos, houve o seguinte resultado: 10 votos a 
favor da planilha apresentada pela SeMOB, no valor de R$ 5,0185, sendo, SEMOB, 
PMB, SEGEP, SEURB, SESAN, SECON, DETRAN, CPC, STABEPA, SETRANS-
BEL, 04 votos contra as duas planilhas, sendo, FAAPPA, APPD, STTREPA (SIN-
TREBEL), UMES; e 01 (uma) abstenção do DIEESE .

O Conselho de Transporte do Município de Belém aprovou os valores para rea-
juste das tarifas dos sistemas de transportes de Belém, correspondente ao percentual 
de   38,89% como atualização dos valores das tarifas aprovadas pelo Conselho em 
janeiro de 2019. 

A partir do resultado obtido para o reajuste da tarifa, ficando os valores para as 
demais tarifas praticadas no sistema da seguinte forma: tarifa de transporte coletivo 
urbano de Belém: R$ 5,00 (cinco reais) ficando o valor da meia passagem para R$ 2,50 
(dois reais e cinquenta centavos);  tarifa da linha Belém-Mosqueiro/Mosqueiro-Belém 
para o valor de R$ 8,00 (oito reais), ficando a meia passagem para R$ 4,00; tarifa do 
transporte seletivo R$ 8,00; tarifa do transporte coletivo hidroviário trajeto Belém/
Cotijuba – Cotijuba/Belém, de segunda a sexta-feira, para R$ 5,00 (cinco reais),  sendo 
que a meia-passagem fica fixada em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), e aos 
sábados/domingos e feriados para o valor de R$ 10,00 (dez reais), sendo que a meia 
passagem fica fixada para o valor de R$ 5,00 (cinco reais); tarifa do transporte suple-
mentar do Distrito de Mosqueiro para o valor de R$ 5,00 (cinco reais) com o valor da 
meia passagem para R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Houve a recomendação do conselheiro do DIEESE, EVERSON COSTA, registra-
da em ATA, que seja levada em conta a capacidade do poder aquisitivo da população, 
e reforça que o conselho deveria se debruçar sobre a questão do subsídio visando a 
melhoria do serviço do transporte público coletivo, e, na sequência discutir a questão 
tarifária para a região metropolitana.

Segue em anexo a este Parecer, a planilha que definiu o valor de R$ 5,0185 para 
efeito de publicação, conforme recomenda o Art. 146, Inciso V, da Lei Orgânica do 
Município de Belém.

Este é o Parecer.
Belém, 24 de março de 2022.

ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
Presidente do Conselho de Transporte do Município de Belém
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