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Relatório de Vistoria 031/2022  

Locais da Vistoria: Avenida Beira Rio – Setor 08 – Área 
Azul 
Rua Coronel Antônio Marins – Setor 02 – Área Azul 
Rua João Madureira de Deus – Setor 02 – Área Azul 
Rua Coronel Francisco de Braga – Setor 02 – Área Azul  

Data da Vistoria:  
 

12/09/2022  
 

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 265/2022 para o Estacionamento 

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

Coordenador Administrativo da Concessionária, solicitando que a empresa 

realizasse as diligências apontadas nos relatórios de vistoria que ocorreram nos 

dias 24/02/2022 e 31/03/2022 nos setores 02 e 08 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 Nº156/2022 para Agersa informando que foram revitalizados, 

dentro do prazo concedido, todas as sinalizações de estacionamento rotativo, 

bem como os reparos ao vandalismo apontados 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 

265/2022. A vistoria ocorreu no dia 12/09/2022 e o que verificamos em campo 

segue informado abaixo:  

 

Avenida Beira Rio – Área Azul – Setor 08   

Dos itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa avenida 

somente o parquímetro de nº 10 estava pichado. Vale ressaltar que conforme o 

registro fotográfico constante no ofício nº 156/2022 que a Concessionária enviou 

para esta autarquia o reparo foi realizado, mas novamente o equipamento foi 

alvo de vandalismo. 

Em tempo é importante informar que o Poder Concedente está realizando 

manutenção em várias ruas e avenidas em que há vagas de estacionamento 

rotativo público pago, e, nessas manutenções, várias placas contendo o número 

de identificação da vaga tem sido apagadas devido a pintura dos meios-fios. 

 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 da vaga preferencial para deficiente. 

 
Foto 05: Reparos na sinalização da vaga preferencial para idoso. 

 
Foto 06: Reparo na placa de identificação da vaga. 
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Foto 07: Reparos na sinalização. 

 
Foto 08: Reparo na placa de sinalização vertical. 

 
Foto 09: Parquímetro nº 10 pichado.  
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Foto 10: Placa apagada após pintura do meio-fio realizada pela Poder 

Concedente.  

 

Rua Coronel Antônio Marins – Área Azul – Setor 02   

Dos itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa rua as placas 

com número de identificação da vaga nº 954 e 958 continuam parcialmente 

danificadas. De acordo registro fotográfico constante no ofício nº 156/2022 que 

a concessionária enviou para esta autarquia o reparo foi realizado, mas as placas 

sofreram ação de vandalismo. Segue abaixo registro fotográfico: 

  
Foto 11: Placas com numeração da vaga danificadas. 

  
Foto 12: Reparos nas placas de identificação das vagas. 
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Foto 13: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 

 

Rua João de Deus Madureira – Área Azul – Setor 02   

Dos itens solicitados para que a Concessionária realizasse nessa rua as placas 

com número de identificação nº 927 e 928 foram fixadas e substituídas, 

respectivamente. A empresa realizou também reparos nas placas com número 

de identificação da vaga 929 e 938. Todavia as placas com numeração de 920 

a 926 não estavam afixadas no local. Segundo o registro fotográfico constante 

no ofício nº 156/2022 que a concessionária enviou para esta autarquia o reparo 

foi realizado, mas as placas, mais uma vez, sofreram ação de vandalismo. 

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 14: Reparos na sinalização.  
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Foto 15: Reparos na sinalização. 

  

Foto 16: Reparos nas placas de identificação das vagas. 

 
Foto 17: Reparo na placa de identificação da vaga. 
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Foto 18: Placas com número de identificação da vaga danificadas.  

 
Foto 19: Vagas sem placas com número de identificação.  

 
Foto 20: Vagas sem placas com número de identificação. 
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Rua Coronel Francisco de Braga – Área Azul – Setor 02  

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

atendidos.  

Segue abaixo registro fotográfico: 

 
Foto 21: Reparos na sinalização. 

 
Foto 22: Reparos na sinalização. 
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Foto 23: Reparos na sinalização. 

 
Foto 24: Reparo na placa de identificação da vaga. 
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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, 14 de setembro de 2022. 

 

 

 Luciana Ap.B. Ferreira                                Luciele Nolasco Silva Alves 

Técnica em Regulação                                   Técnica em Regulação 

    Matrícula 000129                                               Matrícula 000097              


