
AGERSA

 

 

w w w . a g e r s a . c o m . b r

Rua Professor Quintilianode Azevedo, 31 • 6º andar • Ed. Guandu
Salas603 a 607 • Guandu • Cachoeirode Itapemirim• ES• CEP29300-803
Tel.: 28 3511-7077

 

RESOLUÇÃO AGERSA Nº 004/2012 

Normatiza o procedimento de envio 
obrigatório de relatório periódico de 
ocorrências de trânsito 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 relatório periódico de 
ocorrências de trânsito envolvendo os veículos das operadoras do serviço de 
transporte coletivo municipal à Agência Municipal de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 
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Art. 2º. As empresas operadoras do transporte coletivo urbano e distrital de 
passageiros do Município de Cachoeiro de Itapemirim comprometem-se a 
encaminhar a AGERSA o Relatório Mensal de Ocorrências de Trânsito, que deverá 
conter as seguintes informações: 

I. Data da Ocorrência; 
II. Horário da Ocorrência; 
III. Nome da linha; 
IV. Nº do veículo envolvido; 
V. Tipo de ocorrência conforme Tabela 1 – Descrição dos Tipos de Ocorrência, 

constante no §1º deste artigo; 
VI. Identificação das causas; 
VII. Procedimentos adotados após a ocorrência; 

§1º. Tabela 1 – Descrição dos Tipos de Ocorrência: 

Tipo Descrição 

Atropelamento Acidente em que pedestre ou animal é atingido por veículo, podendo 
ocorrer na pista ou calçada. 

Capotamento Acidente em que o teto do veículo entra em contato com o chão pelo 
menos uma vez. 

Choque Acidente entre um veículo em movimento e um obstáculo imóvel. 

Colisão Acidente entre dois ou mais veículos trafegando na mesma faixa da 
via. 

Semáforo em 
Pane 

Qualquer situação em que o semáforo deixe de apresentar seu 
funcionamento normal. 

Tombamento Acidente envolvendo um único veículo em que este fica com um dos 
lados em contato com o chão ao fim do acidente. 

Veículo em Pane Veículo estacionado por defeito ou falta de manutenção. 

Abalroamento Acidente entre veículos trafegando em faixas distintas da via. 

Engavetamento Colisão de três ou mais veículos. 

Queda Acidente em que há impacto em função de queda livre do veículo ou 
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de passageiros. 

§2º. Caso tenha sido registrada ocorrência, deverá ser enviada cópia desta 
juntamente com o relatório de que trata a presente resolução. 

Art. 3º. O relatório de que trata a presente Resolução deverá ser apresentado na 
forma impressa e encaminhado à Agersa até o 15º (décimo quinto) dia do mês 
subseqüente ao analisado. 

Art. 4º. 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. 5º. 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 da infração de que trata o caput deste 
artigo, dentro do período de 1 (um) ano, será aplicado o percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor da multa.  

Art. 6º. Os casos omissos e as excepcionalidades referentes a esta Resolução serão 
decididos segundo critérios da AGERSA. 

Art. 7. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de Dezembro de 2012. 

 


