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Relatório de Vistoria 022/2022  

Locais da Vistoria: Ruas Brahim Antônio Seder e Rui 
Barbosa – Setor 03 – Área Azul 
Rua Costa Pereira – Setor 04 – Área Azul 
Ruas Barão de Itapemirim e 25 de Março – Setor 05 – Área 
Azul  
Ruas Siqueira Lima, Severino Matias e Avenida Beira Rio 
- Setor 07 - Área Azul 
 

Datas da Vistoria:  
 

21/06/2022  
e  

27/06/2022 

Contrato nº 268 – 2019 
Empresa: Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA                                                    

A Diretoria de Regulação III  

 

A Diretoria de Regulação III enviou o Ofício Nº 161/2022 para o Estacionamento 

Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA, aos cuidados do Sr. Kaio Costa Florindo, 

Coordenador Administrativo da Concessionária, solicitando que a empresa 

realize as diligências apontadas nos relatórios de vistoria que ocorreram nos dias 

14/12/2021, 18/01/2022 e 22/02/2022 nos setores 03,04,05,06 e 07 da área azul 

do estacionamento rotativo público pago do município. As medidas a serem 

adotadas pela empresa são necessárias para que todos os itens contratuais 

sejam atendidos com excelência. 

Em resposta, a empresa Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA 

enviou o Ofício Nº114/2022 para Agersa informando que foram revitalizados, 

dentro do prazo concedido, todas as sinalizações de estacionamento rotativo 

apontadas na fiscalização realizada pela Agersa.  

Isto posto, a Diretora de Regulação III solicitou que equipe técnica verificasse in 

loco os reparos realizados pela Concessionária conforme descrito no Ofício Nº 

161/2022. As vistorias ocorreram nos dias 21/06/2022 e 27/06/2022 e o que 

verificamos em campo segue informado abaixo:  

 

Rua Brahim Antônio Seder – Área Azul – Setor 03   

Dos itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa rua somente 

a placa com número de identificação da vaga nº 341 não estava afixada no local. 

Segue abaixo registro fotográfico: 
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Foto 01: Reparos na sinalização. 

 
Foto 02: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 

 
Foto 03: Reparos na sinalização. 
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Foto 04: Reparos na sinalização. 

 
Foto 05: Reparos na sinalização. 

  
Foto 06: Reparos nas placas de identificação das vagas.  
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Foto 07: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 
Foto 08: Vaga número 341 sem a placa contendo número de identificação. 

 

Rua Rui Barbosa – Área Azul – Setor 03   

Todos os itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa via foram 

atendidos.  

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 09: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 
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Foto 10: Reparos na sinalização da vaga preferencial para deficiente. 

 
Foto 11: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 

  
Foto 12: Reparos nas placas de identificação das vagas. 
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Foto 13: Reparo na placa de identificação da vaga. 

 

Rua Costa Pereira – Área Azul – Setor 04   

Todos os itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa via foram 

atendidos.  

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 14: Reparos na sinalização das vagas. 

 
Foto 15: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 
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Foto 16: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 

  
Foto 17: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 
Foto 18: Reparos na sinalização. 
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Rua Barão de Itapemirim – Área Azul – Setor 05   

Todos os itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa via foram 

atendidos.  

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 19: Reparos na sinalização. 

 
Foto 20: Reparos na sinalização da vaga preferencial para deficiente. 
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Foto 21: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

  
Foto 22: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 

Rua 25 de Março e Sete de Setembro – Área Azul – Setor 05/06   

Na rua 25 de Março foram realizados os reparos nas pinturas das marcações 

viárias e também foram realizados os devidos reparos na sinalização das vagas 

nº 524,525 e 526 que in loco foi verificado que parecia ser preferencial de idoso. 

A Concessionária procedeu o devido acerto bem como reforçou a sinalização 

das vagas preferenciais de idoso e deficiente não restando dúvida ao usuário 

quanto a utilização.  

Quanto a marcação de CARGA E DESCARGA próximo ao estabelecimento 

comercial Papelaria Cachoeiro a Concessionária fez os acertos na sinalização e 

não há marcação no solo.  

As placas com número de identificação das vagas de motos foram afixadas e foi 

realizado o reparo na placa com número de identificação da vaga de auto nº 612.  

Devido a obra de requalificação da Praça Jerônimo Monteiro algumas vagas de 

estacionamento rotativo para automóveis foram retiradas da rua 25 de março, 

como é o caso da vaga nº 601, que estava localizada em frente a agência da 

Caixa Econômica. Sendo assim, a Concessionária não precisou realizar o reparo 

da placa de identificação da referida vaga como solicitado pela Agersa. 

Ainda nessa rua verificamos que a placa com número de identificação da vaga 

nº 409 está quebrada.  
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Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 23: Reparos na sinalização próximo a Papelaria Cachoeiro. 

 
Foto 24: Reparos na sinalização da vaga que aparentava ser preferencial 

para idoso. 

 
Foto 25: Reparos na sinalização da vaga que aparentava ser preferencial 

para deficiente. 
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Foto 26: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 

 
Foto 27: Reparos na sinalização da vaga preferencial para deficiente. 

 
Foto 28 Reparos na sinalização da vaga preferencial para deficiente. 
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Foto 29: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 
Foto 30: Reparos nas placas de identificação das vagas e na sinalização 

horizontal. 

  
Foto 31: Reparos nas placas de identificação das vagas. 
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Foto 32: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

  
Foto 33: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

  
Foto 34: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

  
Foto 35: Reparos nas placas de identificação das vagas. 
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Foto 36: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 

 

Foto 37: Placa quebrada e reparo na placa de identificação da vaga. 

 
Foto 38: Reparos na sinalização. 
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Foto 39: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

  
Foto 40: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 
Foto 41: Vagas retiradas após obra de requalificação. 

 

Rua Siqueira Lima – Área Azul – Setor 07 

A Concessionária realizou os reparos nas placas com número de identificação 

das vagas que estavam quebradas e foi fixada a de nº 645 que não estava no 

local.  Não identificamos in loco a vaga número 652, a última vaga com placa 

contendo o número de identificação é a de nº 651. Ao realizar análise no Sistema 
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Cachoeiro Digital, sistema informatizado com informações disponibilizadas pela 

Empresa Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA, consta a vaga 

nº 652.  

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 42: Reparos na placa de identificação da vaga. 

 
Foto 43: Vaga nº 651, última vaga sinalizada na rua Siqueira Lima no sentido 

centro para o bairro. 
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Foto 44: Vaga nº 651, última vaga sinalizada na rua Siqueira Lima no sentido 

centro para o bairro. 

 

 

Rua Severino Matias de Souza – Área Azul – Setor 07 

Todos os itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa via foram 

atendidos.  

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 45: Reparos na sinalização. 
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Foto 46: Reparos na sinalização. 

 
Foto 47: Reparos na sinalização. 

 
Foto 48: Reparos na sinalização da vaga preferencial para deficiente. 
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Foto 49: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 

 
Foto 50: Reparos na sinalização da vaga que aparentava ser preferencial 

para idoso. 

  

Foto 51: Reparos nas placas de identificação das vagas. 
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Foto 52: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 

Avenida Beira Rio – Área Azul – Setor 07 

A Concessionária realizou o reparo na placa com o número de identificação da 

vaga nº 672 que estava parcialmente danificada. Verificamos na vistoria que as 

placas com número de identificação número 673, 724, 729, 736 e 737 estão 

quebradas e a nº 732 não está afixada.   

Segue abaixo o registro fotográfico:  

  

Foto 53: Reparo na placa de identificação da vaga e placa quebrada. 

  

Foto 54: Placas contendo o número de identificação da vaga quebradas. 
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Foto 55: Placas contendo o número de identificação da vaga inexistente e 

quebrada.  

 
Foto 56: Placa contendo o número de identificação da vaga quebrada. 

 

Concluindo, em nenhuma das ruas percorridas pela equipe de vistoria foi 

verificada a presença de monitores de atendimento da empresa.   

À disposição para eventuais esclarecimentos. 

                                                                    

                                                   Cachoeiro de Itapemirim, 30 de junho de 2022. 

 

 

 Luciana Ap.B. Ferreira                                Luciele Nolasco Silva Alves 

Técnica em Regulação                                   Técnica em Regulação 

    Matrícula 000129                                               Matrícula 000097              


