
Consórcio SIM:
cronologia de
um fim anunciado

10 de Janeiro de 2016
Inicio da operação.

Oficio 008/Março de 2016
Reajuste tarifário para R$: 3,00 no dinheiro e 
R$: 2,90 no cartão Leva Eu quando o Consórcio SIM
já demonstrava inicio de um desequilíbrio
econômico. 

15 de Abril de 2016
Carta à prefeitura de Porto Velho - SIM apresenta 43
novos Ônibus à PMPV e aponta desequilíbrio eco-
nômico financeiro. Prefeitura não concede rajuste
pedido.

20 de Outubro de 2015
SIM assina o contrato com a prefeitura de
Porto Velho, na promessa de 100 mil passageiros
diários. Aquisição de veículos para transporte 
de funcionário da Rede Municipal, interferência 
do Governo Estado Para Incentivo do ICMS e ISS 2%

21 de Junho de 2016
Decreto 14.107 ala que gratuidade é 65 anos - mas,
decreto 14.238 altera para 60 anos (mais prejuízo ao
Consorcio SIM)

22 de Agosto de 2016
Informações de como proceder com o aumento
das gratuidades inclusive sobre a lei 2316 dando
passo livre para gestantes.

05 de Dezembro 2016
05 de Dezembro 2016 – Oficio SIM 008 – Ao governador 
de Rondonia – ao então prefeito Mauro Nazif (PSB), ao
presidente da Assembleia Legislativa – Consórcio SIM faz
um relato do transporte publico e expõe as dificuldades
encontradas e solicita melhorias para a
continuidade do contrato emergencial.

29 de Dezembro 2016
Oficio 175/2016 - SIM apresenta para SEMTRAN
desequilíbrio (prejuízo) na casa de R$: 6.000,00
(Seis milhões de reais) e pede providencias imediatas
sob pena de paralisação do sistema

09 de Janeiro de 2017
Oficio 04/2017 – Reitera ao novo secretário  da SEMTRAN–

requerimentos já protocolados e pede providências

quanto ao desequilíbrio econômico financeiro da operação.

13 de Janeiro de 2017
Oficio 07-2017 - SIM solicita a alteração da rota do 
coletivo intermunicipal de Candeias, pois, essa
empresa está transportando passageiros na cidade
de Porto Velho, portanto, fora de sua área de
atuação.

23 de Janeiro de 2017
Oficio 07-2017 - SIM solicita a alteração da rota do 
coletivo intermunicipal de Candeias, pois, essa
empresa está transportando passageiros na cidade
de Porto Velho, portanto, fora de sua área de
atuação.

09 de março de 2017 
Oficio 049/2017 – SIM solicita a isenção do ISS

a fim de minimizar os custos e evitar o colapso

total do sistema, como consequência a parada

total ou parcial da frota do consórcio por não

possuir mais meios para manter o funcionamento.

15 de março de 2017 
Oficio 056/2017 – SIM expõe ao

conhecimento da Câmara de

Vereadores as dificuldades enfrentadas

pelo Consórcio , e as dificuldades financeiras

30 de março de 2017 
Consórcio SIM responde à prefeitura municipal sobre
a reunião ocorrida no dia 23 de março onde pode
expor a situação que o Consorcio vem enfrentando.

29 de maio de 2017 
Secretario envia, do chefe de gabinete, um parecer sobre

o transporte coletivo, onde afirma as más condições das

vias, as rotas defasadas bem como a preocupação pois

com menos de 100.000 passageiros dias a atividade

é insustentável.

21 de julho de 2017 
SEMTRAN emite oficio ao SIM 152 – pedindo providencias

quanto as verbas previdenciárias dos empregados na

empresa onde diz que tal infração pode gerar ônus para o

município em função da responsabilidade subsidiaria nos

termos da legislação vigente;

14 de agosto de 2017 
Oficio 289/2017 – Governador Confúcio Moura – 

SIM pede subsídio do ICMS do diesel.

28 de agosto de 2017 
Oficio 304/2017 – encaminhado ao deputado estadual
Maurão de Carvalho - Assembleia Legislativa oficio 289.

12 de setembro de 2017 
Oficio 315/2017 SIM pede socorro à SEMTRAN
quanto a subsídios e outras saídas.

22 de setembro de 2017 
Oficio 329/2017- SIM informa ao secretario sobre
as ações tomadas relativas ao cumprimento das
determinações ao Consórcio e pede que a SEMTRAN faça
a sua parte do acordado, entre readequação das rotas ,
linhas expressas, 

19 de outubro 2017 
Ofício 359/2017 – SIM cobra da SEMTRAN a isenção do ISS
bem como a intervenção junto ao governo do estado para
isenção do ICMS do combustível a fim de amenizar os
prejuízos da operação.

19 de outubro de 2017 
Oficio 360/2017 onde SIM propõe ao Prefeito a oportunidade
de apresentar projeto de abrigos ecológico  e que nos seja
concedida a demanda de construir tais abrigos e abater os
gastos de débitos tributários junto ao fisco municipal.

06 de dezembro 2017 
Carta 01/2017 á Prefeitura de Porto Velho - expondo a situação

econômica financeira, pedindo socorro e apresentando

algumas sugestões de solução, dentre elas:

Ressarcimento das gratuidades,

Redução da alíquota do ISS QN,

Intervenção junto ao governo do estado para a isenção do 

CMS do combustível,

Auxilio Transporte pagos aos servidores da Rede Municipal

Revogação do Art 221 da Lei orgânica do Município para a

idade do idoso passe a ser a partir dos 65 anos.
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