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A G E R S A

PORTARIA Nº. 025/22

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO NAS 
RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO PAGO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGêNCIA MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PúBLICOS DELEGADOS 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM   - AGERSA, no uso das 
atribuições que lhe conferem as Leis nº 7.475/2017 e Decreto nº 
27.501/2018, resolve:

Art. 1º – A reclamação relacionada com prestação de serviço 
público submetido ao controle da Agência Municipal de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim 
- AGERSA será formulada pelo usuário junto a Ouvidoria da 
AGERSA, através do RAP - Registro de Atendimento ao Público.

PARÁGRAFO ÚNICO – Antes de instaurar processo 
administrativo relativo à reclamação, a Ouvidoria certificar-se-á 
de que as providências cabíveis foram tomadas junto à prestadora 
do serviço com relação ao atendimento do reclamante.

Art. 2º - A Ouvidoria da AGERSA funcionará como preparador dos 
processos administrativos relativos às reclamações apresentadas, 
incumbindo-lhe a numeração, organização e autuação dos mesmos. 

Art. 3º - A Ouvidoria da AGERSA comunicará o fato à 
Concessionária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
de sua apresentação pelo usuário.

§ 1º – A Concessionária manifestar-se-á a respeito de reclamações 
nos seguintes prazos: 
I.       Até 05 (cinco) dias úteis – informações quanto aos 
procedimentos a serem tomados referente ao RAP - Registro de 
Atendimento ao Público, e assim, responder a qualquer tipo de 
solicitação feita pela AGERSA. As respostas serão via sistema 
informatizado disponibilizado pela AGERSA. 
II.    Até 10 (dez) dias úteis – para solucionar o problema em 
questão. 

§ 2º - O não cumprimento dos prazos mencionados no parágrafo 
anterior, acarretará a concessionária, penalidades previstas na 
Portaria nº 026 de 07 de março de 2022. 

Art. 4º - A Ouvidoria da AGERSA, juntamente com a Assessoria 
Jurídica da mesma, serão mediadores entre as partes interessadas, 
cujos procedimentos serão registrados em ATA, a qual será 
posteriormente encaminhada ao Diretor Presidente da AGERSA 
para conhecimento. 

Art. 5º - Se necessário, a Ouvidoria realizará diligências, 
designando servidor competente para esse fim, fixando os quesitos 
a serem respondidos e o prazo para apresentação do respectivo 
relatório.
Art. 6º - Não havendo acordo entre as partes para solução do 
conflito, a Ouvidoria, no prazo de 30 (trinta) dias, elaborará 

relatório conclusivo, que será submetido ao Diretor da AGERSA 
para decisão.

Art. 7º - Das decisões do Diretor presidente, caberá recurso com 
efeito suspensivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do recebimento do ofício que comunicar sobre a decisão 
proferida.
§1º - As decisões do Diretor Presidente da AGERSA, proferidas na 
forma do Art. 6º desta Portaria, terão efeito terminativo.
§2º - Da interposição do recurso, será informada a parte contrária, 
por ofício com aviso de recebimento, que poderá oferecer contra - 
razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 8º - Não adotadas as providências estabelecidas na decisão 
final, no prazo fixado para esse fim, o Diretor Presidente aplicará 
as sanções previstas no Edital de Concessão nº 011/2018, Contrato 
de Concessão nº 268/2019, Lei nº 7.863/20 e Portaria nº 026/22 de 
março de 2022.

Art. 9º - Todo e qualquer acordo com clientes, bem como 
contratação de serviços e obras, cujo objeto não esteja previsto 
no Edital de Concessão Retificado nº 11/2018, no Contrato 
de Concessão nº 268/2019 e na Lei nº 7.475/2017, deverá ser 
submetido previamente a AGERSA para conhecimento.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de março de 2022.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA 
Diretor Presidente - AGERSA

PORTARIA Nº 026/2022

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL 
DE  REGULAÇÃO DOS  SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 
AGERSA, no uso de suas atribuições legais, e com o disposto 
nas Leis nº 7.475, de 19 de junho de 2017, nº 7.863, de 30 de 
dezembro de 2020  e Decreto Municipal n.º 27.501, de 24 de 
janeiro de 2018; e Considerando que compete a AGERSA, no 
âmbito de suas atribuições de regulação, controle e fiscalização 
dos serviços  concedidos, permitidos, autorizados ou operados 
diretamente pelo poder público municipal, a apuração de infrações 
e aplicação de penalidades,

RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar procedimentos para regular a imposição de 
penalidades a concessionária dos serviços de estacionamento 
rotativo público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
referentes à fiscalização e as infrações apuradas.
TÍTULO I – DA FISCALIZAÇÃO
Art. 2º. A fiscalização da operação do estacionamento rotativo 
público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim será 
realizada pela AGERSA nos limites da Lei nº 8.987/1995, Lei 
nº 7.475/2017, Lei nº 7.863, do Decreto nº 27.501/2018 e do 
contrato de concessão nº 268/2019 celebrado com o Município de 
Cachoeiro de Itapemirim.
Art. 3º.  A Concessionária permitirá o livre acesso para consulta, 
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em qualquer época, a todos os dados e relativos à administração 
e à operação da Concessão através de sistemas informatizados 
(https://www.cachoeirodigital.com/ cachoeiro/sistema/index.php)  
atualmente em uso, bem como aos equipamentos e às instalações 
integrantes ou vinculadas à Concessão.  
Art. 4º.  A Concessionária prestará todas as informações solicitadas 
de forma a não omitir dados e fatos que tragam impedimento, ônus 
adicional ou dificuldade ao exercício da atividade fiscalizatória da 
AGERSA.
Art. 5º.  A Concessionária apresentará à AGERSA a comprovação 
de estarem sendo satisfeitos todas as suas obrigações contratuais, 
seus encargos e obrigações trabalhista, previdenciárias e fiscais. 
TÍTULO II – DAS PENALIDADES
Art. 6º. O descumprimento das obrigações legais, contratuais e 
desta Portaria relativas à prestação da Concessão de estacionamento 
rotativo público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
I. notificações;
II. multas;
III. sugerir ao Poder Concedente a suspensão temporária de 
participação em licitação;
IV. sugerir ao Poder Concedente a intervenção administrativa nos 
casos previstos em lei;
V. embargos de obras;
VI. interdições de instalações;
VII. indicação ao Poder Concedente para caducidade ou extinção 
da concessão; 
VIII. indicação ao Poder Concedente para declaração de 
inidoneidade;
IX. outras previstas em lei ou edital e contrato.

Art. 7º.  Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de 
advertência, o fato de:
I. na fase de implantação, a não iniciação dos serviços na data 
prevista ou concluídas nas diversas fases fixadas, sem justificativa 
prévia, devidamente aprovada pela AGERSA e pelo Município de 
Cachoeiro de Itapemirim;
II. na fase de execução, da não substituição de parquímetros e 
sensores nos casos de depredação ou falha técnica, no prazo de 
48 horas;
III. em todas as fases:
a - não disponibilizar a legislação vigente da concessão aos 
usuários que a solicitarem;
b - não executar e operacionalizar campanha contínua de 
esclarecimento e de divulgação e utilização do Estacionamento 
Rotativo Público Pago ao usuário, inclusive prestando todas as 
informações aos usuários, quando solicitado;
c - não manter organizado e atualizado todos os dados relativos 
a concessão e a prestação do serviço de estacionamento rotativo 
público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim; 
IV. não manter atualizado junto à AGERSA a quantidade, o tipo e 
a localização georreferenciada de todas as vagas disponíveis para 
automóveis e motocicletas, individualizando-as quanto à zona 
azul, zona verde, vagas para idosos e portadores de necessidades 
especiais; 
V. não manter atualizado junto à AGERSA a quantidade e 
a localização georreferenciada dos postos de venda e dos 
parquímetros instalados; 
VI. não encaminhar à AGERSA, nos prazos estabelecidos e 
segundo instruções específicas, dados estatísticos sobre a utilização 
do serviço de estacionamento rotativo público pago do Município 

de Cachoeiro de Itapemirim;
VII. não remeter à AGERSA, nos prazos estabelecidos, as 
informações e os documentos solicitados para a solução de 
divergências a Concessionária e seus agentes e entre estes e seus 
usuários.
XIII. não remeter à AGERSA, nos prazos estabelecidos, as 
documentações estipuladas no contrato de concessão;
IX. não responder tempestivamente os ofícios e solicitações da 
AGERSA.
Art. 8º - Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de 
multa, o fato de:
I.  a aplicação de 03 (três) advertências, consecutivas ou 
interpoladas;  
II.  a inexecução parcial ou total do contrato de concessão;
III. não informar aos usuários sobre as nuanças e as peculiaridades 
do estacionamento rotativo público pago do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim sistema de Cachoeiro de Itapemirim;
IV. não restituir ao usuário os valores recebidos indevidamente no 
prazo de 30 (trinta) dias.
V. não manter sistema de comunicação que possibilite fácil acesso 
dos clientes à empresa, observadas as peculiaridades regionais;
VI. não encaminhar à AGERSA, nos prazos estabelecidos e 
conforme previsto nos regulamentos específicos, indicadores 
utilizados para a apuração da qualidade da prestação do serviço de 
estacionamento rotativo público pago do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim;
VII. não apurar e registrar, separadamente, os investimentos, 
as receitas e os custos da operacionalização do estacionamento 
rotativo público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
VIII. não enviar à AGERSA, no prazo estabelecido, os dados e 
as informações necessárias ao cálculo da remuneração devida ao 
cedente;
IX. não manter organizado e atualizado o calendário de 
funcionamento do estacionamento rotativo público pago do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim;
X. não informar e divulgar o calendário de funcionamento do 
estacionamento rotativo público pago do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, bem como, tempestivamente, as suas alterações. 
XI. não enviar à AGERSA, quando solicitadas, informações 
empresariais relativas à composição acionária da empresa e 
de seus acionistas, em todos os níveis, e às relações contratuais 
mantidas entre a empresa, seus acionistas e empresas controladas 
ou coligadas;
XII. não dispor de pessoal técnico legalmente habilitado, próprio 
ou de terceiros, para a operação e manutenção do estacionamento 
rotativo público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
de modo a assegurar a qualidade e a eficiência das atividades, 
a segurança das pessoas e dos bens, incluindo o atendimento 
comercial aos usuários;
XIII. não utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos 
que garantam a prestação de serviço adequado;
XIV. criar dificuldades, de qualquer natureza, à fiscalização da 
AGERSA.
XV. não manter registro atualizado das reclamações e solicitações 
dos usuários, com anotação da data e do motivo, bem como não 
informar ao interessado, no prazo definido nas normas pertinentes 
e no contrato, as providências adotadas;
XVI. não cumprir os prazos estabelecidos para implantação e 
execução da operação de estacionamento rotativo público pago do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim;
XVII. não manter registro atualizado dos dados utilizados para 
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apuração dos índices de qualidade do serviço de estacionamento 
rotativo público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
segundo definido nos regulamentos específicos, com a anotação, 
quando for o caso, das causas, dos períodos de duração e das 
providências adotadas para a solução do problema;
XVIII. não submeter à prévia aprovação da AGERSA, nos casos 
exigidos pela legislação e pelo contrato, projetos de obras e 
instalações para ampliação e melhoria do serviço de estacionamento 
rotativo público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
assim como não proceder à sua execução em conformidade com o 
projeto aprovado e nos prazos estabelecidos;
XIX. não efetuar, nos prazos estabelecidos, reparos, melhoramentos, 
substituições e modificações, de caráter urgente;
XX. suspender ou interromper a prestação de serviço sem a 
prévia comunicação e aprovação da AGERSA e do Município 
de Cachoeiro de Itapemirim e, a divulgação aos usuários através 
dos meios de comunicação, para a comunicação aos usuários 
declinando os motivos que a levaram a realizar a suspensão ou 
interrupção da prestação do serviço;
XXI. não acatar as regras e recomendações estabelecidas para a 
operação do estacionamento rotativo público pago do Município 
de Cachoeiro de Itapemirim;
XXII. não prestar contas da gestão dos serviços concedidos nos 
prazos legais e contratuais ou estabelecidos pela AGERSA;
XXIII. não manter registro, controle e inventário físico dos bens e 
instalações relacionados à atividade desenvolvida e não zelar pela 
sua integridade, inclusive aqueles de propriedade do Município 
em regime especial de uso;
XXIV. não manter adequadamente segurados os bens e as 
instalações que, por razões de ordem técnica, sejam essenciais à 
garantia e confiabilidade do sistema de estacionamento rotativo 
público pago do Município de Cachoeiro de Itapemirim;
XXV. não cumprir determinação da AGERSA nos prazos 
estabelecidos;
XXVI. não atender pedido de serviços nos prazos e condições 
estabelecidos na legislação e no contrato;
XXVII. não fazer a contabilidade em conformidade com as 
normas, procedimentos e instruções específicas constantes do 
Contrato de Concessão;
XXVIII. efetuar cessão ou transferência de bens vinculados ao 
serviço, a qualquer título, bem como dar em garantia estes bens 
ou a receita dos serviços estacionamento rotativo público pago 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sem prévia e expressa 
autorização da AGERSA, observado as disposições legais e 
contratuais;
XXIX. não registrar, separadamente, os custos;
XXX. praticar valores de tarifas divergentes àqueles estipulados 
na norma municipal específica; 
XXXI. cobrar dos usuários taxas ou serviços não previstas na 
legislação;
XXXII. não emitir avisos de irregularidade à veículos que se 
encontram em situação de desobediência de alguma regra do 
estacionamento rotativo público pago de Cachoeiro de Itapemirim;
XXXIII. não disponibilizar as vagas de estacionamento rotativo 
público pago estipulados pelo Município de Cachoeiro de 
Itapemirim; 
XXXIV. não submeter à prévia aprovação da AGERSA alteração 
do estatuto social, transferência de ações que implique mudança 
de seu controle acionário, bem como reestruturação societária da 
empresa;
XXXV. fornecer informação falsa à AGERSA;
XXXVI. não manter registro, em separado, das atividades não 

objeto da concessão, ou não constituir outra sociedade para o 
exercício destas atividades, quando exigido;
XXXVII. não submeter ao conhecimento da AGERSA, os contratos, 
acordos ou ajustes celebrados com acionistas controladores, diretos 
ou indiretos, em especial os que versem sobre direção, gerência, 
engenharia, contabilidade, consultoria, compras, construções, 
empréstimos, venda de ações, bem como com pessoas físicas ou 
jurídicas que façam parte, direta ou indiretamente, de uma mesma 
empresa controlada ou que tenham diretores ou administradores 
comuns ao agente delegado;
XXXVIII. causar danos materiais ou morais, em virtude de 
negligência, imprudência ou imperícia, culpa grave ou dolo;
Art. 9º - Os valores das multas serão determinados mediante 
aplicação, sobre o valor estimado do Contrato de Concessão, dos 
seguintes percentuais:
I. na fase de implantação, 1% (hum por cento) do valor do 
contrato de concessão do estacionamento rotativo público pago 
de Cachoeiro de Itapemirim, por dia útil de atraso, quando não 
concluídas as fases fixadas, sem justificativa prévia aprovada pela 
AGERSA e pelo Poder Concedente. 
II. na fase de execução:
a. de 0,5% (meio por cento) do valor mensal do repasse se o 
sistema ficar inoperante por mais de uma hora por dia até o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, consecutivos ou interpolados;   
b. de 1% (hum por cento) do valor estimado do contrato 
após o vencimento do prazo estipulado na alínea “a”.
III. em todas as fases, multa de 1% (hum por cento) da média do 
faturamento bruto mensal dos últimos 12 meses por infração. 
IV. a inexecução total do contrato de concessão de estacionamento 
rotativo público pago sujeita ao infrator a aplicação de multa no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
Art. 10º - As sanções previstas poderão se acumular e não 
excluem a possibilidade de aplicação de sanções mais graves a 
Concessionária.
Art. 11 - Ocorrendo a reincidência, dentro do período de 12 (doze) 
meses subsequentes à lavratura do Auto de Infração, os valores de 
multa serão acrescidos de 50% (cinquenta por cento), em relação 
a multa anterior.
Art. 12 - Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de 
uma infração serão aplicadas, simultânea e cumulativamente, 
as penalidades correspondentes a cada uma delas, ressalvando o 
limite de 5%.
Art. 13 - Sem prejuízo das penalidades de advertência e multa, 
constituem infrações, sujeitas à penalidade de intervenção, 
encampação, caducidade, rescisão e anulação, aquelas previstas 
na legislação, nos atos autorizativos e aquelas estabelecidas no 
Contrato de Concessão do estacionamento rotativo público pago 
de Cachoeiro de Itapemirim.
Art. 14 - A aplicação das penalidades de que trata o artigo 6º, 
artigo 7º e artigo 8º obedecerá ao rito do processo administrativo 
punitivo de que trata esta Portaria, sendo inaugurado com a 
lavratura do Auto de Infração (AI), devidamente instruído com o 
Termo de Notificação (TN) de que tratam os artigos 15 e seguintes, 
cujos modelos encontram-se nos anexos I e II desta Portaria.
TÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS
Art. 15 - A ação fiscalizadora será consubstanciada em relatório 
de fiscalização do qual se fará Termo de Notificação (TN), emitido 
em duas vias, contendo:
a. identificação do órgão fiscalizador e respectivo endereço;
b. nome, endereço e qualificação da notificada;
c. descrição dos fatos levantados e sua localização;
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d. determinação de ações a serem empreendidas pela notificada, 
com seus respectivos prazos;
e. identificação do representante do órgão fiscalizador, com seu 
cargo, função e assinatura;
f. prazo para a manifestação da notificada;
g. local e data da lavratura;
h. data e assinatura para recebimento da notificada.
Parágrafo único - Uma via do TN será entregue em mãos por 
servidor da AGERSA na sede da concessionária na cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim ou enviada ao representante legal da 
notificada, mediante registro postal com Aviso de Recebimento 
(AR) ou outro documento que comprove o recebimento do TN. 
Outra via será armazenada na AGERSA para controle.
Art. 16 - A notificada terá o prazo de 5 dias, contado do recebimento 
do TN, para manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive 
juntando os comprovantes que julgar convenientes.
§ 1º Decorrido este prazo, uma cópia do TN, acompanhada do 
relatório de fiscalização e de eventual manifestação da notificada, 
será encaminhada para análise dos fatos levantados.
§ 2º Quando da análise da manifestação da notificada poderão 
ser solicitadas outras informações julgadas necessárias ao melhor 
esclarecimento dos fatos relatados.
Art. 17 - A decisão acerca da instauração do processo 
administrativo punitivo será proferida pelo Diretor Presidente da 
AGERSA e comunicada à notificada no prazo de 10 dias úteis, 
contado da manifestação da Concessionária.
§ 1º O TN será arquivado nos seguintes casos:
I. não sendo confirmada a irregularidade;
II. sendo consideradas procedentes as alegações da notificada; e,
III. sendo atendidas, no prazo, as determinações da AGERSA.
§ 2º Será instituído o processo administrativo punitivo nos 
seguintes casos:
I. sendo confirmada a irregularidade;
II.  não havendo manifestações da interessada;
III. não sendo consideradas satisfatórias as alegações apresentadas; 
e,
IV. não sendo atendidas, no prazo, as determinações da AGERSA.
Art. 18 - O Auto de Infração (AI), emitido pelo responsável pela 
ação fiscalizadora, iniciará o processo administrativo punitivo, o 
qual será instruído com o TN e toda documentação que lhe deu 
origem.
§ 1º Para a mesma ação fiscal será lavrado um só AI, em duas vias, 
apontando quantas forem as infrações cometidas.
§ 2º O AI poderá ser retificado de ofício pelo responsável, desde 
que ocorra erro material, oportunidade em que se abrirá novo 
prazo ao autuado para o exercício da defesa.
§ 3º O processo administrativo punitivo será sigiloso até a decisão 
final, salvo em relação ao autuado ou seu procurador e no caso de 
realização de Audiência Pública.
Art. 19 - O Auto de Infração será emitido em duas vias, contendo:
a) o local, a data e a hora da lavratura;
b) o nome, o endereço e a qualificação da autuada;
c) a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;
d) o dispositivo legal, regulamentar, ou contratual infringido e a 
respectiva penalidade;
e) o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento da multa ou 
apresentação da defesa;
f) as instruções para o recolhimento da multa em favor da 
AGERSA;
g) a indicação do Diretor a quem deverá ser apresentada a defesa e 

o local para sua apresentação; e,
h) a identificação do responsável autuante, sua assinatura e a 
indicação do seu cargo ou função.
Parágrafo único. Uma via do AI será entregue em mãos por 
servidor da AGERSA na sede da concessionária na cidade 
de Cachoeiro de Itapemirim ou enviada para a citação, ao 
representante legal da autuada, ou ao seu procurador habilitado, 
mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro 
documento que comprove o recebimento do AI. Outra via será 
armazenada na AGERSA para controle.
Art. 20 - Dentro do prazo estipulado na alínea “e”, do artigo 
anterior, a autuada apresentará defesa, sob pena de revelia.
Parágrafo único - A defesa terá efeito suspensivo na parte em 
que impugnar o AI, observada a excepcionalidade contida no 
parágrafo único, do art. 19 desta Portaria.
Art. 21 - A defesa oferecida será encaminhada à Procuradoria 
que poderá ratificar ou retificar as penalidades, bem como julgar 
insubsistente o AI, conforme o caso.
§ 1º A decisão acerca da defesa ou da revelia será proferida e 
publicada no Órgão Oficial do Município no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado do recebimento da defesa ou da constatação da 
revelia.
§ 2º A autuada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da 
publicação da decisão no Órgão Oficial do Município, para efetuar 
o recolhimento da multa em favor do Município.
Art. 22 - Após o recolhimento da multa, a autuada deverá 
encaminhar uma via do respectivo comprovante, devidamente 
autenticado e sem rasuras ao Município que procederá o 
encerramento do processo administrativo punitivo.
Art. 23 - Das decisões do Diretor, quanto à defesa apresentada, 
caberá recurso na forma do art. 63 da Lei nº 7.131/14.  
Título III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24 - Em qualquer momento do processo administrativo 
punitivo, incluindo a fase recursal, poderá ser instada a assessoria 
jurídica da AGERSA pelo seu Diretor Presidente para emitir 
parecer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.  
Art. 25 – Na contagem de prazo em dias, estabelecidos por esta 
Portaria, computar-se-ão somente os dias úteis.
§1º Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e 
incluindo o dia do vencimento.
§ 2º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos 
para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o 
expediente for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal 
ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, caso seja 
utilizado este meio de comunicação dos atos.
§ 3º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil 
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial 
eletrônico do Município.
§ 4º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir 
ao da publicação.

Art. 26- Aplicam-se às permissões e autorizações de serviços 
e instalações de rotativo, no que couber, as disposições desta 
Portaria.

Art. 27 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de março de 2022.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente – AGERSA
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Anexo I 

AUTO DE INFRAÇÃO – AI

Portaria AGERSA nº026/2022, de 07 de março de 2022

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR AUTO DE INFRAÇÃO Nº:                             /
2022

Nome: AGERSA - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Rua Professor Quintiliano Azevedo, nº 31 – Ed. Guandu Center – 6º Andar – Guandu – CEP: 29.300-195 - Cachoeiro
de Itapemirim – ES

Telefone: (28) 3511-7077 / (28) 9917-3262 CNPJ: 03.311.730/0001-00

Responsável: Vanderley Teodoro de Souza – Diretor-Presidente

2. AGENTE NOTIFICADO

Nome: ESTACIONAMENTO ROTATIVO CACHOEIRO DIGITAL SPE LTDA 

Endereço: Rua Pedro dias, 15 – Centro – CEP: 29300-107 Cachoeiro de Itapemirim / ES

Telefone: (28) 3014-1766 CNPJ: 34.429.136/0001-33

Responsável: Eder Vasconcelos de Souza

3. DESCRIÇÃO DO FATO OU ATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO:
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4.  DISPOSITIVO LEGAL, REGULAMENTAR OU CONTRATUAL INFRINGIDO E PENALIDADES: 

Recebido em:  ____/____/____                                                                ____________________________________

                                                                                             Assinatura e carimbo

Cachoeiro de Itapemirim ____/____/____ Hora: ____h____min. Assinatura:

AUTO DE INFRAÇÃO - A I

Portaria AGERSA nº 026/2022

5. PRAZO

A autuada terá o prazo de 15 (quinze) dias contado da data do recebimento deste Auto de Infração para recolhimento da multa
ou apresentação de defesa, na forma do Art. 19, da Portaria da AGERSA nº 026/2022.

6. INSTRUÇÕES
A defesa apresentada será encaminhada a Procuradoria da AGERSA para julgamento do AI, na forma do Art. 21, da Portaria da
AGERSA nº 026/2022

Em caso de pagamento da multa, o valor deverá ser depositado na CONTA Nº186-4, OPER. 006, AGÊNCIA 0171, BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

7. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADORNome:

Cargo/Função:
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Anexo II

TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN

Portaria AGERSA nº 026/2022, de 07 de março de 2022

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR TERMO  DE  NOTIFICAÇÃO  Nº:
/2022

Nome: AGERSA - Agência  Municipal  de  Regulação  dos  Serviços  Públicos  Delegados  de  Cachoeiro  de
Itapemirim

Endereço: Rua Professor Quintiliano Azevedo, nº 31 – Ed. Guandu Center – 6º Andar – Guandu – CEP: 29.300-
195 - Cachoeiro de Itapemirim – ES

Telefone: (28) 3511-7077 / (28) 9917-3262 CNPJ: 03.311.730/0001-00

Responsável: Vanderley Teodoro de Souza – Diretor-Presidente

2. AGENTE NOTIFICADO

Nome: ESTACIONAMENTO ROTATIVO CACHOEIRO DIGITAL SPE LTDA 

Endereço: Rua Pedro dias, 15 – Centro – CEP: 29300-107 Cachoeiro de Itapemirim / ES

Telefone: (28) 3014-1766 CNPJ: 34.429.136/0001-33

Responsável: Eder Vasconcelos de Souza

3. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS E SUA LOCALIZAÇÃO:
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4. DISPOSITIVO LEGAL, REGULAMENTAR OU CONTRATUAL INFRINGIDO E PENALIDADES

5. PRAZO PARA A MANIFESTAÇÃO DA NOTIFICADA:

A notificada terá o prazo de 5 dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para, querendo, manifestar-se sobre
o objeto do mesmo, inclusive juntando os comprovantes que julgar convenientes, na forma do art. 16 da Portaria AGERSA
nº 026/2022.

6. INSTRUÇÕES

Apresentada ou não a manifestação da Concessionária o Termo de Notificação será encaminhado ao Diretor Presidente da
AGERSA para decisão quanto a instauração e instrução de procedimento administrativo punitivo, na forma do art. 17, da
Portaria AGERSA n.º• 026/2022

7. OBSERVAÇÕES:

A não observação às determinações do item 4, submete a Concessionária aos termos da Portaria da AGERSA nº 026/2022,
inclusive à lavratura de Auto de Infração (AI) na forma do art. 18 da Portaria AGERSA n.º 026/2022.

REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

Nome:

Cargo/Função:

Cachoeiro de Itapemirim ____/____/____ Hora: ____:____ Assinatura:

                                                     Recebido em: ____/____/____
Assinatura e Carimbo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO – TN

Portaria AGERSA nº 026/2022


