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RESOLUÇÃO AGERSA Nº 001/2012 

 

Normatiza o “lacre” na catraca dos 
ônibus que operam o serviço de 
transporte coletivo e dá outras 
providências. 

A Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA, no uso das 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 6.537, de 12 de agosto de 
2011; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
aprimorar o serviço de transporte coletivo no município, visando garantir a sua 
melhoria e eficiência; 

CONSIDERANDO que compete à 
AGERSA exercer a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços delegados, 
autorizados e concedidos do município, que constitui serviço essencial à população, 
sendo dever do Poder Público a organização do sistema e manter com eficiência a 
operacionalidade, em conformidade com a legislação vigente; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
organizar o sistema de transporte público de pessoas no município, visando 
garantir a melhoria constante do sistema; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
assegurar a toda a população a prestação do serviço de forma adequada e eficiente, 
com segurança para atender os desejos de deslocamentos das pessoas e dar 
sustentação ao desenvolvimento do Município;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Normatizar a instituição do “lacre” na catraca dos ônibus das empresas que 
operam o serviço de transporte coletivo de passageiros do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, conforme determina o Art. 2º, §1º do Decreto nº 22.490/2011, e dá 
outras providências. 

Parágrafo Único - Para o cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, as empresas 

operadoras colocarão os veículos à disposição do Poder Concedente para lacração das 

roletas. 
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Art. 2º - Quando necessária a abertura da catraca para reparos mecânicos ou outros 

procedimentos, a empresa operadora, antecipadamente, solicitará à AGERSA a presença 

do auditor fiscal de transportes que atestará a ocorrência, assinando o “Controle de 

Ocorrência de Catraca - COC” – Anexo I. 

§ 1º - A primeira via do COC, devidamente preenchida e assinada por um representante 

da operadora e pelo auditor fiscal de transportes será encaminhada à AGERSA, a 

segunda via deverá ser entregue à empresa operadora solicitante e a terceira via 

arquivada na Fiscalização Municipal de Transportes.  

§ 2º - Os COC’s serão emitidos em blocos contendo jogos de 03 (três) vias, com 

numeração sequencial. 

Art. 3º - Providenciados os reparos necessários, a operadora solicitará à AGERSA a 

liberação da catraca que, após testada, será novamente lacrada e liberada para uso. 

Art. 4º - Quando, durante a operação, ocorrerem situações anômalas que impliquem o 

rompimento do lacre sem que seja possível a prévia solicitação à AGERSA da presença 

do auditor fiscal de transportes para o preenchimento do COC, a empresa operadora 

deverá: 

I. Registrar devidamente a ocorrência em formulário específico e providenciar a lacração 

provisória da roleta a fim de assegurar a integridade dos registros. 

II. Comunicar imediatamente à AGERSA, agendando a presença do auditor fiscal de 

transportes para atestar a ocorrência, o qual preencherá o respectivo COC, anexando ao 

mesmo cópia do formulário emitido pela operadora com o devido registro do fato e 

substituição do lacre provisório. 

Art. 5º - Fica terminantemente proibida a violação do lacre sem motivo justificado, 

como também a utilização do coletivo com as roletas desprovidas de lacre ou com estes 

violados, sujeitando o infrator à penalidade de multa no valor de 200 UFCI – Unidade 

Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim e a retirada de circulação do veículo. 

Parágrafo único. O disposto no caput do presente Artigo não se aplica às situações 

descritas no Art. 4º desta Resolução. 

Art. 6º - Os veículos a serem retirados de operação deverão ser encaminhados para 

vistoria pelo Órgão Gestor com os lacres de roleta, sem a respectiva padronização visual 

externa e interna. 
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Parágrafo único - A descaracterização do veículo abrange a retirada de desenhos, 

gráficos, adesivos, propagandas e outros tipos de informação existentes na parte externa 

e interna do mesmo. 

Art. 7º - Os casos omissos serão interpretados e resolvidos segundo critérios da 

AGERSA. 

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de março de 2012. 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Nº

EMPRESA:
____/____/____

CONTROLE DE OCORRÊNCIA DE CATRACA

CÓDIGO: DATA:

NOME DA LINHA: Nº DA LINHA:

DADOS DO VEÍCULO

IDENTIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

SUBSTITUIÇÃO DE CATRACA

ROMPIMENTO DO LACRE

VEÍCULO NOVO

TESTE DE CATRACA (no próprio veículo)

CATRACA NOVA (1º lacre)

OUTROS CASOS

DADOS DA CATRACA

DADOS DA CATRACA RETIRADA:

Nº CONTADOR: Nº LACRE:

DADOS DA CATRACA COLOCADA:

DADOS DE UMA MESMA CATRACA:

Nº LACRE ANTERIOR:

OCORRÊNCIA DE GIRO NA CATRACA:

Nº CONTADOR INICIAL: Nº VALIDADOR INICIAL: Nº LACRE ANTERIOR:

Nº CONTADOR FINAL: Nº VALIDADOR FINAL: Nº LACRE:

NOME:

Nº REGISTRO: VISTO:

NOME:

Nº REGISTRO: VISTO:

OBSERVAÇÕES:

ANEXO I

Nº DE ORDEM:

PLACA:

Nº SÉRIE:

Nº CONTADOR: Nº LACRE:Nº SÉRIE:

Nº CONTADOR:Nº SÉRIE:

Nº CONTADOR: Nº LACRE:

 


