
           Rua Tenente Silveira, 162 – 4º e 5º andares -  Centro – Florianópolis/SC  CEP 88.010-300 
DDD 48  Fone  3212-2100, Fax 3212-2121 ,  deter@deter.sc.gov.br  e  www.deter.sc.gov.br  

           
                 ESTADO DE SANTA CATARINA 

                 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

                 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER 

                 CONSELHO ADMINISTRATIVO 
            

   
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2015 
 
 

Aprova o sistema de bilhetagem eletrônica proposto pela Empresa 
Auto Viação Rainha Ltda., para a operação das linhas e serviços 
intermunicipais classificadas como Serviço Urbano da Região 
Metropolitana do Vale do Rio Itajaí - RMVRI e dá outras 
providências 
 
 

O Presidente do CONSELHO ADMINISTRATIVO DO 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER , faz saber que o 
Conselho, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII do artigo 4º do Regimento Interno, 
aprovado pelo Decreto nº 4.830, de 24 de maio de 2002, considerando o que estabelece o § 2º do 
artigo 40 do Decreto nº 12.601, de 06 de novembro de 1980, os termos da Resolução nº 01, de 16 
de março de 2015, que regulamenta a implantação da bilhetagem eletrônica nas linhas e serviços 
intermunicipais em operação classificados como Urbanos na Região Metropolitana do Vale do 
Rio Itajaí - RMVRI, o contido no pedido formulado pela Empresa Auto Viação Rainha Ltda., 
através do processo DETER 00008240/2013, em que apresentou o projeto do sistema de 
bilhetagem eletrônica que pretende operar, e de acordo com o deliberado na 2ª Reunião Ordinária 
do Conselho Administrativo, realizada no dia 1º de abril de 2014, 

 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º Fica APROVADO  o Sistema de Bilhetagem Eletrônica proposto 

pela empresa Auto Viação Rainha Ltda. através do processo DETER 00008240/2013, devendo a 
operadora, na forma da declaração expressa apresentada, proceder com total aceitação e 
submissão aos termos da Resolução nº 01, de 16 de março de 2015; 

 

Art. 2º São consideradas normas relevantes do processo, sem prejuízo da 
observância de todo o teor da Resolução nº 01/2015: 

 

I. Na forma do estabelecido no Art. 54 da Resolução nº 01/2015, a 
empresa deverá providenciar, preliminarmente à implantação do SBE, ampla campanha de 
divulgação, com a finalidade de facilitar o acesso e o uso das linhas e serviços, dos terminais, 
equipamentos e veículos colocados à disposição dos usuários; 

II.  Os passes de papel, cartões e outras formas de acesso ao sistema de 
transporte em utilização serão aceitos por um período máximo de 90 (noventa) dias contados do 
início da operação do SBE.  Decorrido este prazo, os passes de papel poderão ser convertidos em 
“Autorizações de Crédito” junto ao Administrador do SBE para futuras compras de créditos no 
prazo de sessenta dias, podendo ser retido um percentual de cinco por cento  sobre o valor total, 
na forma do § 3º do art. 740 do Código Civil; 
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III.  O Administrador do SBE, deverá conceder ao DETER pleno acesso 
as informações decorrentes da operação dos serviços relativos a esta autorização, especialmente 
aquelas constantes do Anexo Único da Resolução nº 01/2015; 

IV.  As poltronas destinadas aos deficientes físicos, obesos, idosos e 
gestantes deverão estar localizadas em local de fácil acesso, na forma da legislação vigente, e 
identificadas; 

V. No caso de ser necessário a utilização de duas catracas (linhas 
secionadas), é obrigatória a existência de dispositivo (botoeira), a ser operado pelo motorista, para  
baixar o braço da catraca e possibilitar a livre passagem dos usuários em caso de emergência; 

VI.  A presente aprovação do projeto e do caderno de especificações 
técnicas pelo Gestor do Sistema não garante a autorização do sistema de bilhetagem eletrônica, se 
implantado em desconformidade com a proposta previamente apresentada. 

 
Art. 3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Florianópolis, 31 de março de 2015.  

. 

 

 

 

JOÃO CARLOS ECKER 

PRESIDENTE 

 

 


