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RESOLUÇÃO AGERSA Nº 003/2012 

Normatiza o procedimento de envio 
obrigatório de relatórios periódicos 
pelas empresas operadoras do serviço 
de transporte coletivo municipal de 
passageiros 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, eficiência, controle e gestão; 

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 obrigatoriedade do envio de relatórios periódicos à Agência 
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 
Itapemirim – AGERSA pelas operadoras do serviço de transporte coletivo 
municipal. 
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Art. 2º. O Relatório do Movimento de Passageiros Transportados deverá conter as 
seguintes informações: 

I. Período 

II. Nome da linha 

III. Quantidade de viagens; 

IV. Quantidade de passageiros transportados; 

V. Receita por modalidade, identificando todos os tipos de recebimentos praticados 

no período; 

VI. Gratuidades por modalidade, identificando todas aquelas praticadas no período; 

VII. Quilometragem rodada, identificando a km ociosa. 

Parágrafo único. As informações de que trata o presente artigo deverão estar 

discriminadas e totalizadas por linha, por seccionamento e por sentido, sendo ainda 

apresentado um total geral resultante do somatório dessas informações referente a todas 

as linhas operadas pela concessionária ao final do relatório. 

Art. 3º. Além de compor o rol das informações descritas no Relatório do Movimento de 

Passageiros Transportados de que trata o artigo anterior, as informações relativas ao 

serviço Passe Livre deverão ser apresentadas em relatório específico – Relatório do 

Serviço Passe Livre –, contendo as seguintes informações: 

I. Período; 

II. Nome do beneficiado; 

III. Número do cartão; 

IV. Modalidade do benefício; 

V. Data do cadastro; 

VI. Data de validade; 

VII. Quantidade de utilização. 

VIII. Valor. 

§1º. As informações de que trata o presente artigo deverão estar agrupadas por 

beneficiário. 

§2º. Deverá ser informado ainda o total de usuários cadastrados no benefício, 

independente da sua efetiva utilização no período a que se referem os dados. 
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Art. 4º. O relatório referente ao serviço Ir e Vir deverá apresentar as seguintes 

informações: 

I. Período; 

II. Nome do beneficiado; 

III. Endereço; 

IV. Data do cadastro; 

V. Data da validade 

VI. Quantidade de utilização. 

Parágrafo único. Deverá ainda ser informado o total de usuários cadastrados no serviço, 

independentemente da efetiva utilização no período, bem como os valores gastos, 

discriminando gastos com pessoal, manutenção e combustíveis. 

Art. 5º. Os relatórios constantes dos artigos 2º a 4º desta Resolução deverão ser 

apresentados na forma impressa e eletrônica e encaminhados à Agersa até o 15º (décimo 

quinto) dia do mês subsequente ao analisado. 

Art. 6º. Deverão ainda ser encaminhados demonstrativos financeiros e contábeis no 

mesmo período estabelecido no artigo anterior e, anualmente, o balanço anual do 

exercício financeiro.  

Art. 7º. Em procedimento de avaliação dos relatórios, a Agersa poderá realizar 

diligências e solicitar novas informações ou documentos, com o objetivo de 

complementar, retificar ou confirmar as informações apresentadas. 

Art. 8º. O não envio ou o envio de qualquer dos citados relatórios em desacordo com o 

que dispõe esta Resolução, ensejará a aplicação de multa no valor de 100 UFCI (Cem 

Unidades Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim) por relatório, sem prejuízo das demais 

sanções legais cabíveis à empresa operadora. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência dentro do período de 1 (um) ano contado da 

data da última infração de que trata o caput deste artigo, será aplicado o percentual de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor da multa.  

Art. 9º. Os casos omissos e as excepcionalidades referentes a esta Resolução serão 

decididos segundo critérios da AGERSA. 
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Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de Novembro de 2012. 

 

 


