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Boa tarde, Informamos que sua contribuição foi registrada sob o protocolo nº 2019/001848587 e já encontra-se
em poder da área técnica competente. Com este número você pode acompanhar a tramitação interna de suas
contribuições na SeMOB. Atenciosamente,

---
Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SeMOB
Prefeitura de Belém

Em 30.10.2019 23:51, Cristina Louchard escreveu:

Sr Superintendente segue anexo as recomendações apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará
representada por sua Comissão de Trânsito com objetivo de cooperar no aprimoramento do projeto para o sistema de
transporte no Município de Belém.
 
ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES

Presidente da Comissão de Trânsito da OAB/Pa
TELEFONE: 982175128
EMAIL: aclouchard@yahoo.com.br/comissãodetransito@oabpa.org.br
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Ofício nº 51/2019-OAB/PA/CT                  Belém (PA), 30 de outubro de 2019 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
GILBERTO FELIPE BARBOSA JÚNIOR 
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE 
MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB 

Avenida Júlio César, nº 1026- A. Bairro: Val-de-Vans. CEP: 66.115-970. Belém-
Pará. 
 

 
Honrados em cumprimentá-lo, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional Pará, neste ato representada por sua Comissão de Trânsito pelo seu 

presidente, vem com o devido acatamento e consoante o art. 44, inciso I da Lei nº 

8.096/1994, Estatuto da Advocacia e seu Regimento Interno art. 2º e 4º, Alíneas 

“a” e “b”, apresentar suas recomendações para o aprimoramento do Projeto do 

Sistema de Transporte do Município de Belém, conforme a seguir: 

 

Conforme estabelece a legislação, o sistema viário e os meios de 

transporte no Município atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do 

cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia 

constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, 

implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização”. 

 

                    Apresentamos as recomendações dentro de 8 pilares. 

 

1. Acessibilidade: Veículos equipados com sistema de acesso a pessoas com 

deficiência em uma quantidade maior, melhor infraestrutura nas paradas 

principalmente nas áreas periféricas. 

2. Frequência de atendimento: O intervalo de tempo de passagem nas paradas 

de ônibus de uma mesma linha, com o fito de reduzir a quantidade dos 

usuários nas paradas. 

3. Lotação: Considerando o tempo de duração da viagem, uma redução na 

lotação, de pessoas em pé e sentadas, como forma de garantir a segurança e 
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o conforto, pois dificilmente o usuário viaja sentado e fica sujeito a furto, 

coações e etc.  

4. Confiabilidade: Cumprimento dos horários de passagem nas paradas, 

observados a tolerância, com o tempo correto para o trajeto proposto. 

5. Caraterística dos veículos: Assentos anatômicos, Ventilação de forma 

adequada, e uma outra modalidade de sinal de parada diferente das 

“cordinhas”, corredores mais largos, para proporcionar o mínimo de conforto, 

aumento da quantidade de barras de apoio para auxiliar a movimentação no 

veículo principalmente crianças, idosos e mulheres gestantes. O veículo deve 

oferecer em local visível as datas de manutenção e revisão preventivas. 

6. Características do local de parada: Melhoria dos pontos de parada pelo 

menos nas principais vias, com cobertura e assento. 

7. Sistema de informação: com o objetivo de orientar não só o usuário que usa 

diariamente o sistema de transporte público, mas o turista e aquele que usa 

esporadicamente o transporte: com informação correta das linhas, itinerário e 

locais onde os ônibus de determinada linha param.   

8. Comportamento dos operadores: Treinamento específico, não só na 

qualificação voltada para a profissão, como também para o atendimento ao 

público. 

 

Recomendações Específicas 

1. Todos os veículos integrantes da frota deverão atender a exigência dos itens 

de segurança, tais como extintor de incêndio e triângulo de sinalização, conforme  

as  determinações do CONTRAN;  

2.  Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer acesso gratuito à 

internet via Wi-Fi; 

3. Todos os veículos integrantes da frota deverão estar equipados com ar 

condicionado, com 25% da frota inica, devendo ocorrer aumento anual de 10% da 

frota total no número de veículos e em caso de renovação da frota que terá prazo 

de 60 dias para esta providência; 

4. Comunicação interna: de fácil identificação para Pessoa com Deficiência –PCD; 
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5- Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer equipamento para a 

mobilidade de acesso com segurança da Pessoa com Deficiência-PCD; 

6.Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer vaga de assento para a 

Pessoa com Deficiência-PCD; 

7. Todos os veículos integrantes da frota devem respeitar o assento para a 

Pessoa Idosa; 

8. Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer, no mínimo, 04 (quatro) 

tomadas elétricas de 12V – para carregamento de celulares, notebooks, tablets e 

demais equipamentos eletrônicos do gênero; 

9. Deverão ser instalados alto-falantes no interior dos veículos novos que 

integrarão a frota, de modo a possibilitar a comunicação/informação ao usuário 

relativa a indicação de paradas e demais procedimentos, com regras específicas 

a serem definidas pela SEMOB; 

10. Todos os veículos integrantes da frota deverão estar dotados de câmeras de 

monitoramento interno;  

11. O veículo deverá possuir “Break Light” na parte média traseira;  

12.. A disposição dos bancos deve seguir o padrão disposto em planta com 

capacidade variável conforme tipo de chassis ou plataforma, devendo ter bancos 

preferenciais totalmente na cor amarelo (exceto estrutura) para pessoa com 

deficiência, pessoa idosa, pessoa com excesso de peso, grávidas e pessoas com 

crianças de colo conforme localização em layout interno da carroceria;  

13. Todos os veículos integrantes da frota deverão afixar avisos em locais para 

fácil visualização dos passageiros, informando que tais assentos são reservados 

preferencialmente para pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa com 

excesso de peso, grávidas e pessoas com crianças de colo. 

14. O projeto deve contemplar a inclusão do Transporte Complementar 

(alternativo), já que ajudará nas linhas alimentadoras do sistema de transporte no 

Município de Belém; 

15. A concessionária obriga-se a buscar alternativas para substituição dos 

veículos impulsionados com combustíveis fósseis por veículos impulsionados por 

combustíveis alternativos com baixa emissão de poluentes (p.ex., energia elétrica, 

gás natural veicular, biometano, etc.). 
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Colocamo-nos a disposição para contribuir na construção de um 

trânsito mais seguro para todas e todos. 
 

                      Atenciosamente, 
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