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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório Técnico vêm propor os elementos que deverão constar do 

Sistema de Fiscalização e Monitoramento do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano 

de Passageiros no âmbito do Município de Criciúma. 

A Normatização do Sistema de Fiscalização e Monitoramento é uma exigência do 

Artigo 5º, inciso “IV” da Instrução Normativa Nº TC-0022/2015. 
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2. INTRODUÇÃO 

Este documento define as normas de Fiscalização e Monitoramento do Serviço de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município de Criciúma. 

De acordo com o artigo 12, inciso VII da Lei Orgânica do Município de Criciúma: 

“Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial.” 

O artigo 54 da Lei Ordinária Municipal n° 3229/95, estabelece que: 

“O Núcleo de Transporte Coletivo exercerá a fiscalização dos 

serviços de que trata esta Lei, dando especial ênfase aos 

aspectos relacionados com a segurança e o conforto dos 

usuários e veículos.” 

Neste contexto, cabem exigir do licitante vencedor do certame, a partir do início da 

operação, a implantação e manutenção de recursos tecnológicos, os quais, juntamente com 

o Sistema de Avaliação da Qualidade e Desempenho, objetivam disponibilizar recursos 

facilitadores da gestão, operação, controle, planejamento e fiscalização do serviço, 

destacando-se: 

 Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE; 

 Serviço de Atendimento ao Passageiro – SAP e Sistema de Informação ao 

Usuário – SIU; 

 Sistema de Apoio Operacional – SAO e Central de Controle Operacional – 

CCO; 

 Sistema de Vigilância de Frota e Estações – SVFE. 

3. DO OBJETO 

Propor norma para o sistema de fiscalização do contrato, da operação e da 

concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de 

Criciúma. 
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4. DO FATO 

O fato que implica no estabelecimento de normas para o sistema de fiscalização do 

contrato, da operação e da concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros no âmbito do município de Criciúma consiste na licitação do citado serviço 

público. 

5. DOS FUNDAMENTOS 

Os fundamentos para a normatização emanam dos seguintes requisitos 

institucionais: 

5.1. Lei Orgânica Municipal 

Art. 39 - A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, 

mediante controle externo, e pelo controle interno de cada 

Poder. 

Parágrafo Único - Prestará contas qualquer pessoa física ou 

entidade pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos ou 

pelos quais o Município responda, ou que, em seu nome, 

assuma obrigações de natureza pecuniária. 

5.2. Lei Orgânica Municipal 

Art. 60 - Mediante convênio celebrado com a União e/ou o 

Estado, o Município poderá delegar àquelas atribuições 

fazendárias e de coordenação ou unificação dos serviços de 

fiscalização e arrecadação de tributos, vedada, contudo, a 

delegação de competência legislativa. 

5.3. Lei Orgânica Municipal 

Art. 85 - Fica criado o conselho Municipal de transporte 

Coletivo, com poderes deliberativos para, em conjunto com o 

poder Executivo, com a participação do Legislativo, participar 

de gestão e fiscalização sobre a política municipal do 

transporte, elaborada a partir do Plano Diretor de Transporte 

Coletivo. 
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5.4. Lei Municipal nº 3.229/1995 

Art. 2º Fica, também, criado o Conselho Municipal de 

Transporte Coletivo - CMTC, subordinado ao Gerente do 

Núcleo de Transporte Coletivo, com a finalidade de participar 

da gestão e fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo. 

§ 1º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo terá a 

seguinte constituição: 

I - Cinco representantes do Poder Público, sendo: 

a) um representante da Secretaria de Infraestrutura, 

Planejamento e Mobilidade Urbana; 

b) um representante do Planejamento Urbano; 

c) um representante da Diretoria de Trânsito e Transporte - 

DTT; 

d) um representante da Procuradoria Geral; 

e) um representante da Câmara de Vereadores. 

II - Quatro representantes da sociedade civil, sendo: 

a) um representante das Associações de Bairros de Criciúma; 

b) um representante de Instituição de Nível Superior; 

c) um representante da Classe Estudantil; 

d) um representante do Sindicato dos Trabalhadores do 

Transporte. 

III - Quatro representantes do seguimento empresarial, sendo: 

a) um representante das Empresas de Transportes de Cargas; 

b) um representante da Indústria; 

c) um representante das Concessionárias de Transporte 

Coletivo; 

d) um representante do Comércio. (Redação dada pela Lei nº 

7125/2017) 

§ 2º As atribuições e funcionamento do CMTC serão 

regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal. 

6. DA ANÁLISE 

Historicamente o Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros foi 

delegado para a exploração da iniciativa privada, cabendo ao Município regulamentar e 

fiscalizar a execução dos serviços, assim como fixar o preço das tarifas a serem praticadas 

pelas permissionárias. 

Considerando que o município de Criciúma pretende licitar a execução do Serviço de 

Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros, faz-se necessário normatizar o 

processo de fiscalização. 
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A fiscalização cabe ao município, de acordo com a Lei Municipal nº 3.229/1995, 

especificamente no Art. 54: 

Art. 54 O Núcleo de Transporte Coletivo exercerá a 

fiscalização dos serviços de que trata esta Lei, dando especial 

ênfase aos aspectos relacionados com a segurança e o 

conforto dos usuários e veículos. 

Parágrafo Único. Os certificados de concessão, permissão ou 

autorização, bem como os de vistoria, registros e demais 

documentos relativos às empresas, veículos e pessoal, serão 

objetos de constante fiscalização por parte do Núcleo de 

Transporte Coletivo. 

 

Portanto, neste contexto cabe ao Município estabelecer, com base na legislação que 

rege a matéria, o sistema de fiscalização a ser aplicado juntamente com a delegação da 

prestação do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros à iniciativa 

privada. 

Em termos práticos, a normatização abrange o contrato, a operação e a concessão, 

de modo que os disciplinamentos estabelecidos sejam incluídos no contrato administrativo, 

isto é, no contrato de concessão. 

7. DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 

O sistema de fiscalização do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros abrange a fiscalização do contrato, a fiscalização da operação e a fiscalização 

da concessão, cuja abrangência de cada caso consiste no seguinte: 

a. Fiscalização do Contrato; 

b. Fiscalização Operacional; 

c. Fiscalização da Concessão; 

d. Prestação de Contas; 

e. Penalidades. 

7.1 Fiscalização do Contrato 

A fiscalização do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros 

será realizada pelo Órgão Gestor indicado pelo Poder Concedente; 
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Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, em 

especial quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições 

da Lei Municipal nº 3.229/1995 do contrato de concessão e do edital correspondente; 

Verificada a ocorrência de irregularidades no cumprimento do contrato, a 

Fiscalização comunicará imediatamente o fato, por escrito, ao titular do Órgão Gestor, a 

quem caberá adotar as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a instauração e 

instrução de processo administrativo para apuração das irregularidades e aplicação de 

penalidades, quando for o caso. 

7.2 Fiscalização Operacional 

A fiscalização dos serviços será exercida por pessoal, no exercício da função de 

agente de fiscalização, do quadro permanente do Órgão Gestor, devidamente credenciados 

e capacitados para a função. 

Compete aos agentes de fiscalização, intervir, relatar e emitir registro de ocorrência 

quando houver infringência ao estabelecido na Lei, regulamento ou em determinações 

relativas a questões de operação, arrecadação da receita, postura dos operadores, 

condições da frota e comportamento da pessoa usuária. 

Compete aos agentes de fiscalização, a adoção das providências e 

encaminhamentos necessários ao atendimento de situações atípicas e emergenciais, para 

garantir a correta operação e continuidade do Serviço de Transporte Público Coletivo 

Urbano de Passageiros. 

7.3 Fiscalização da Concessão 

Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA 

emergentes do CONTRATO serão exercidos pela CONCEDENTE por meio do Órgão 

Gerencial. 

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização 

são imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do recurso 

administrativo, do contraditório e da ampla defesa. 

No exercício das suas atribuições, os agentes de fiscalização da concessão terão 

livre acesso, aos equipamentos e às instalações integrantes ou vinculadas à CONCESSÃO. 

A fiscalização da concessão será exercida pela CONCEDENTE com o objetivo de 

assegurar o cumprimento dos encargos previstos no PROJETO BÁSICO. 
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Constitui, também, objetivo da fiscalização, assegurar aos usuários a prestação, pela 

CONCESSIONÁRIA, de serviço adequado, nas condições definidas no PROJETO BÁSICO 

e no CONTRATO. 

A CONCEDENTE terá sob sua responsabilidade, a supervisão, inspeção e auditoria 

do CONTRATO. 

As decisões e providências que ultrapassarem as competências do representante da 

CONCEDENTE na fiscalização do CONTRATO devem ser encaminhadas a seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

A CONCESSIONÁRIA deve manter, em caráter permanente, um representante ou 

preposto, aceito pelo PODER CONCEDENTE para atuar como representante na execução 

do CONTRATO. 

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as instalações, veículos e serviços 

pertinentes à concessão, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções nos prazos 

que forem fixados pelo PODER CONCEDENTE. 

O PODER CONCEDENTE rejeitará, no todo ou em parte, instalações, veículos e 

serviços executados em desconformidade com as cláusulas do CONTRATO com as 

especificações do PROJETO BÁSICO. 

Os prazos para a conclusão dos reparos, substituições e correções serão 

estabelecidos pela fiscalização, no mesmo DOCUMENTO no qual foi procedida a intimação 

da CONCESSIONÁRIA. 

Se a CONCESSIONÁRIA não concordar com a decisão do PODER CONCEDENTE, 

quanto à qualidade do trabalho ou quanto aos prazos fixados para as correções, deverá 

proceder às comunicações de praxe, dentro de 5 (cinco) dias úteis após ter sido notificada, 

para julgamento pela autoridade a que se subordina a fiscalização. 

Se o PODER CONCEDENTE não aceitar as explicações apresentadas, determinará 

as adequações necessárias, cabendo a CONCESSIONÁRIA realizá-las. 

7.4 Prestação de Contas 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar anualmente ao PODER CONCEDENTE os 

relatórios a seguir relacionados: 

a. Estatística detalhada do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros prestados; 
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b. Balanço Patrimonial; 

c. Demonstração do Resultado do Exercício; 

d. Demonstrações dos Lucros e Prejuízos Acumulados; 

e. Outros requisitados pelo Órgão Gestor. 

Os relatórios contábeis acima discriminados deverão estar assinados pelo contador 

responsável e pelo responsável legal da CONCESSIONÁRIA. 

As demonstrações contábeis obrigatórias deverão conter as devidas notas 

explicativas, quando for o caso. 

7.5 Penalidades 

7.5.1. Das Sanções Administrativas 

a. Além das demais punições previstas em Código Disciplinar, a Concessionária 

ficará sujeita, no caso de atraso no início da operação regular do Sistema, 

objeto desta Concessão, a multa, por dia de atraso, equivalente ao valor de 

10.000 (dez) mil vezes o preço da Tarifa Vigente, contados a partir da decisão 

da Concedente que determine a aplicação desta penalidade. 

b. As multas moratórias, acima mencionadas, serão aplicadas após regular 

processo administrativo e serão calculadas e recolhidas de acordo com as 

disposições deste Contrato. 

7.5.2. Do Procedimento Administrativo de Aplicação de Penalidades 

a. A aplicação de quaisquer modalidades de penas previstas neste Contrato 

seguirá o procedimento previsto no Código Disciplinar a ser regulamentado 

pelo Município. 

b. Em caso de aplicação de penalidade que contemple a possibilidade de 

fixação de multa moratória, será aplicada pela Concedente e seguirá o 

mesmo procedimento previsto nas legislações municipais somados às 

determinações estabelecidas neste instrumento contratual. 

c. As demais infringências serão regulamentadas pelo Município através de lei 

municipal, a qual também deverá definir normas gerais, dispõe sobre a 

fiscalização, procedimentos para aplicação das penalidades cabíveis e 

valores para penas de multa, quando cabíveis. 
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d. Caso a Concessionária não proceda ao pagamento da multa no prazo 

estabelecido neste contrato, a Concedente poderá utilizar a caução prestada, 

nos termos nele previstos. 

e. As comunicações, advertências e notificações deverão ser formalizadas por 

escrito com a comprovação de recebimento por parte da Concessionária. 

f. O não pagamento de qualquer multa, no prazo fixado pelo Poder Concedente 

caracterizará falta grave e poderá ensejar a intervenção na Concessionária, 

ou até mesmo a caducidade, nos termos do Contrato, além de implicar a 

incidência de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês “pro 

rata die”, até o limite máximo admitido em lei. 

g. As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da 

caracterização das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade, 

previstas no Contrato. 

h. A aplicação de multas à Concessionária não a isenta do dever de ressarcir os 

danos eventualmente causados à Concedente. 

i. Caso as infrações cometidas por negligência da Concessionária importem na 

reincidente aplicação, em 30 (trinta) dias, de penalidades superiores ao limite 

de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a Concedente poderá intervir na 

Concessão ou declarar sua caducidade, na forma da Lei. 

j. As infrações às leis, disposições ou regulamentos deste Contrato sujeitarão o 

infrator, conforme a natureza da falta, às penalidades previstas no presente 

Contrato e na Lei Complementar Municipal nº 3.229/1995. 

k. A prática de duas ou mais infrações pela Concessionária poderão ser 

apuradas em um mesmo auto de infração. 

l. A decisão proferida pela Concedente deverá ser motivada e fundamentada, 

apontando-se os elementos atacados ou não na defesa apresentada pela 

Concessionária. 

m. A Concedente notificará a Concessionária da decisão proferida, cabendo à 

Concessionária recurso à Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias contados 
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do recebimento da notificação, cuja decisão deverá obedecer às condições 

previstas neste Contrato e na legislação aplicável. 

Aos agentes de fiscalização da CONTRATANTE será permitido o livre acesso aos 

equipamentos, às instalações integrantes ou vinculadas à concessão. 

8. SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTES 

As ferramentas necessárias para o monitoramento, gerenciamento e coleta de 

informações do transporte público coletivo devem ser realizadas por meio de um Sistema 

Inteligente de Transportes (ITS - Intelligent Transportation Systems).  

Os ITS – Intelligent Transportation Systems permitem, por meio da integração das 

tecnologias da informação e de comunicação, melhorar o nível de serviço prestado. Este 

Edital prevê, para melhoria do Sistema, quanto as informações necessárias da operação para 

seu gerenciamento e monitoramento:  

8.1. Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE 

Composto por validadores, cartões SAM CARD, sistemas de comunicação nos 

ônibus – garagens – tesouraria - central de controle, sistema central de controle, posto de 

cadastro e de venda, a fim de que todos os veículos sejam equipados com validadores que 

permitam o controle de acesso, da arrecadação tarifária e da operação do veículo.  Todos os 

dados gerados deverão ser disponibilizados, sem custo, para o ÓRGÃO GESTOR, de forma 

online e com os devidos hardware e software, para recebimento e tratamento dos mesmos. 

8.2. Serviço de Atendimento ao Passageiro – SAP e Sistema de Informação ao 

Usuário – SIU 

Controle das informações prestadas aos usuários no terminal urbano através de 

painéis de mensagens variáveis nos terminais – PMV´s, cujo objetivo é informar, identificando 

os serviços prestados de forma regular, especial e ocasional, horários, itinerários, tarifas, 

informações institucionais e regras de operação em geral, promovendo assim a confiabilidade 

dos serviços, melhorando a imagem do transporte público e promovendo sua utilização entre 

a população. 
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8.3. Sistema de Apoio Operacional – SAO e Central de Controle Operacional – 

CCO 

Responsável por concentrar todas as informações do sistema de transportes, 

devendo fornecer, em tempo real, todos os dados e informações coletadas. Nesse local, 

também, será possível processar respostar imediatas para problemas identificados no sistema 

e permitir integração com outros sistemas que já estão em funcionamento.  

8.4. Sistema de Vigilância de Frota e Estações – SVFE 

Monitoramento remoto e contínuo do sistema de transporte, através da instalação de 

câmaras – circuito fechado de televisão no terminal e garagem, com o objetivo de monitorar e 

identificar ocorrências, dinamização dos serviços de socorro médico e mecânico, 

acompanhamento das condições do transporte no terminal, de segurança pública através da 

identificação padrões de comportamento de que possam comprometer a segurança dos locais 

instalados, principalmente na central de monitoramento do CCO; 

9. CÓDIGO DISCIPLINAR 

De acordo com os incisos I, II e III do artigo 29 da Lei Federal Nº 8.987/1995 que 

“Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto 

no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras providências”, estabelece dentre as 

incumbências do poder concedente, regulamentar o serviço, aplicar as penalidades 

regulamentares e contratuais e intervir na prestação do serviço, nos casos e condições 

previstos em lei. 

O Título III – Da Disciplina do Sistema previsto pela Lei Municipal Nº 3.229/1995, 

verificado o não cumprimento das disposições constantes nesta Lei e demais normas 

aplicáveis, bem como o Contrato, serão aplicadas a Concessionária as seguintes sanções: 

I. Advertência escrita;  

II. Multa;  

III. Suspensão da execução do serviço; 

IV. Cassação da concessão. 

As faltas cometidas simultaneamente duas ou mais infrações, aplicar-se-ão 

cumulativamente as penalidades previstas para cada uma delas. 

Constitui reincidência a prática de mais de uma infração capitulada na mesma 

disposição regulamentar no período de 1 (um) ano. 
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A reincidência autoriza a aplicação, em dobro, da multa prevista. 

Na inobservância dos preceitos da referida Lei Municipal, o infrator estará sujeito, 

conforme a natureza da falta, às penalidades impostas pelo artigo 56.  

Os valores estipulados de multa a ser aplicada a Concessionária corresponderão:  

As multas por infração desta Lei serão fixadas em valores correspondentes de 1 

(uma) a 10 (dez) Unidades Fiscais do Município - UFM. 

a. São punidos com multa de 3 (três) UFM, as infrações enquadradas no Grupo 

I, sob a seguinte numeração: 

I - 101 - Trato aos usuários com falta de urbanidade;  

II - 102 - Más condições de funcionamento, conservação ou asseio dos 

veículos, quando sem risco à segurança; 

III - 103 - Realização de paradas em pontos não autorizados; 

IV - 104 - Ausência, na parte interna ou externa dos veículos dos avisos 

determinados pelo Núcleo de Transporte Coletivo; 

V - 105 - Má apresentação ou falta de uniformização do pessoal de operação 

do veículo; 

VI - 106 - Condução do veículo por pessoal não portador de identidade 

fornecida pelo Núcleo de Transporte Coletivo; 

VII - 107 - Palestra do motorista com usuários com o veículo em movimento; 

VIII - 108 - Descumprimento do Artigo 47, incisos I e II, desta Lei. 

b. São punidas com multa de 4 (quatro) UFM as infrações enquadradas no 

Grupo II, sob a seguinte numeração: 

I - 201 - Transporte de pessoas nas condições do Artigo 47 desta Lei; 

II - 202 - Descumprimento dos incisos VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVII e XVIII 

do Artigo 46, desta Lei; 

III - 203 - Esgotamento do combustível durante o percurso sem motivo 

justificado. 

c. São punidas com multa de 6 (seis) UFM as infrações enquadradas no Grupo 

III, sob a seguinte numeração: 

I - 301 - Conservação de portas abertas com o veículo em movimento; 
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II - 302 - Utilização de veículos conduzindo certificados de vistoria vencidos; 

III - 303 - Atitude atentatória contra a moral ou os bons costumes por parte do 

pessoal de serviço; 

IV - 304 - Utilização de veículos de terceiros, sem prévia autorização do Núcleo 

de Transporte Coletivo; 

V - 305 - Utilização de veículos não vistoriados; 

VI - 306 - Não cumprimento dos Incisos I, II, III, IV e X do Art.46, desta Lei. 

d. São punidas com multa de 10 (dez) UFM as infrações enquadradas no Grupo 

IV, sob a seguinte numeração: 

I - 401 - Más condições de funcionamento dos veículos, com comprovado risco 

à segurança; 

II - 402 - Falha na remessa dos boletins estatísticos, nos prazos determinados 

pelo Núcleo de Transporte Coletivo; 

III - 403 - Desobediência aos limites máximos de capacidade dos veículos, 

fixados pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico; 

IV - 404 - Abandono do veículo, durante a viagem, sem oferecimento de outro 

meio de transporte ao usuário; 

V - 405 - Impedimento à ação fiscalizadora do Núcleo de Transporte Coletivo; 

VI - 406 - Manutenção, em serviço de prepostos cujo afastamento tenha sido 

determinado pelo Núcleo de Transporte Coletivo; 

VII - 407 - Alteração ou rasura do selo de vistoria; 

VIII - 408 - Manutenção em serviço de veículo cuja retirada do tráfego tenha 

sido determinada pelo Núcleo de Transporte Coletivo; 

IX - 409 - Excesso de velocidade, devidamente comprovado; 

X - 410 - Ausência de prestação de socorro a usuário ferido, em razão de 

acidente, sem justa causa; 

XI - 411 - Não cumprimento do Inciso V, do Artigo 46 desta Lei. 

e. Com exceção das multas do Grupo IV, a Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico, reconhecendo circunstâncias atenuantes para a 

prática da falta, poderá converter a multa em advertência escrita por no 

máximo duas vezes no período de um ano. 
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f. As infrações legais, para as quais não tenham sido previstas penas 

específicas, serão punidas com multa no valor variável de 2 (duas) a 5 (cinco) 

UFM, de que trata o Parágrafo 1º deste artigo, a critério do Núcleo de 

Transporte Coletivo. 

10. AUDITORIA 

O artigo 5º, inciso X, da Lei Nº 7.498/2017, ao tratar das competências do Município, 

também o autoriza a promover, quando for o caso, auditoria técnica-operacional, econômica 

ou financeira e administrativa na empresa operadora. 

A auditoria procederá ao estudo, análise e avaliação do desempenho operacional, 

administrativo e econômico dos operadores sob todos os aspectos, especialmente os 

seguintes: 

I. Administrativos: pessoal, material, legislação previdenciária e do trabalho, 

organização e gerência; 

II. Técnico-operacionais: equipamentos, principalmente veículos, instalações, 

tráfego, segurança do serviço, programas e procedimentos de manutenção;  

III. Financeiros: controles internos, auditoria, contábil, levantamento analítico de 

custos de desempenho econômico. 

11. CONTROLE DE QUALIDADE 

Além da ação da Fiscalização, o serviço estará submetido ainda ao Sistema de 

Controle da Qualidade do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do 

Município de Criciúma, através da metodologia prevista no Anexo II – Projeto Básico, do 

presente Edital, baseada em conjunto de indicadores para apurar o grau de qualidade do 

serviço, seu desempenho operacional, estimulando assim a melhoria contínua dos serviços 

prestados pela Concessionária, assim distribuídos, inicialmente: 

 

 

Indicadores de Avaliação do Serviço 

Índice de Cumprimento de Viagem – ICV  
Índice de Quebra 
Índice de Reprovação da Vistoria 
Índice de Acidentes 
Índice de Autuações 
Índice de Reclamação de Pessoal Operacional 
Índice de Reclamação de Viagem 
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As metas institucionais foram orientadas pelos indicadores de serviço definidos no 

art. 6º da Lei Federal Nº 8.987/95, em termos de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das TARIFAS. 

As metas operacionais estabelecidas neste Edital têm por objetivo: 

Buscar a máxima satisfação dos usuários;  

 Permitir no Sistema Integrado de Transporte, que os deslocamentos de um 

mesmo objetivo de viagem se realizem com o pagamento de apenas uma 

TARIFA;  

 Melhorar a velocidade média operacional do sistema, diminuindo o tempo de 

viagem dos deslocamentos, sem desatender a legislação;  

 Melhorar o conforto nos equipamentos urbanos do transporte coletivo;  

 Buscar inovações tecnológicas priorizando o meio-ambiente e a qualidade dos 

serviços; 

 Estimular o uso do cartão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

 Capacitar os funcionários por meio da implantação de programas de 

treinamento para a prevenção e melhoria das condições de eficiência, 

segurança e cortesia na relação com os usuários do mesmo; 

 Reduzir o número de reclamações de usuários sobre o atendimento dado pelos 

motoristas e cobradores; 

 Reduzir o número de infrações cometidas pelos motoristas e cobradores e 

infrações cometidas de responsabilidade da empresa CONCESSIONÁRIA; 

 Garantir o cumprimento de horários programados para a operação das linhas;  

 Diminuir o número de veículos avariados em operação por problemas 

mecânicos e outros mediante manutenção preventiva; 

 Reduzir o número de acidentes com usuários e com outros veículos no trânsito. 

12. ESTIMATIVA DE CUSTOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

Os custos vinculados à Fiscalização e Monitoramento do Serviço de Transporte 

Público Coletivo de Passageiros do Município de Criciúma, serão referentes aos salários do 

corpo técnico, formado por funcionários vinculados à Administração Municipal. 
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Quadro 1 – Estimativa de Custo Mensal de Fiscalização e Monitoramento 

Descrição do Item Unidade Quantidade Encargo Social Salário Base Total 

Engenheiro/Arquiteto und. 1 42,00% R$ 8.000,00 R$ 11.359,71 

Contador und. 1 42,00% R$ 8.000,00 R$ 11.359,71 

Fiscal de Transporte Urbano und. 4 42,00% R$ 3.500,00 R$ 19.879,49 

Agente Operacional und. 4 42,00% R$ 3.500,00 R$ 19.879,49 

Agente Administrativo und. 2 42,00% R$ 3.500,00 R$ 9.939,74 

Estagiário Nível Superior und. 1 42,00% R$ 2.000,00 R$ 2.839,93 

Custo Mensal     R$ 75.258,06 

 

A Concessionária deverá disponibilizar o acesso aos dados e informações obtidos 

com o emprego dos seguintes sistemas: 

 Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE; 

 Serviço de Atendimento ao Passageiro – SAP e Sistema de Informação ao 

Usuário – SIU; 

 Sistema de Apoio Operacional – SAO e Central de Controle Operacional – 

CCO; 

 Sistema de Vigilância de Frota e Estações – SVFE. 

 

Criciúma (SC), julho de 2019. 


