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ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

   

 

 

RESOLUÇÃO Nº 007/2017  

 

 

Dispõe sobre o sistema de bilhetagem eletrônica para as 

linhas intermunicipais classificadas como Serviço 

Rodoviário, em operação no Estado de Santa Catarina  e 

dá outras providências 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 4º do Regimento Interno da Autarquia, 

aprovado pelo Decreto n. 4.830, de 24 de maio de 2002, e de conformidade com as 

disposições do art. 36, do § 2º do art. 40 e do art. 137 do Decreto n. 12.601, de 06 de 

novembro de 1980, e, ainda, de acordo com a deliberação do Colegiado na sua Quinta 

Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2017, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º As transportadoras registradas no DETER que operam linhas e 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros classificados como Serviço 

Rodoviário, poderão requerer a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica (sistema 

automatizado de arrecadação tarifária) em suas respectivas frotas, mediante o uso de cartão, 

dinheiro e catraca de controle de acesso com dispositivo de segurança. 

 

Parágrafo único. A autorização para implantação do sistema  de que trata 

o caput deste artigo deverá ser pleiteada pela Transportadora junto ao DETER, através de 

requerimento devidamente protocolado e  instruído com dados e informações suficientes à 

analise do projeto; 
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Art. 2º A Transportadora deverá, obrigatoriamente, providenciar porta de 

entrada para acesso remoto pelo sistema de informática do DETER possibilitando a 

transferência e o acompanhamento, on-line, de todos os dados de controle estatísticos 

relativos ao número da linha, itinerário, horário, movimento de passageiros origem/destino 

e  embarque e desembarque de passageiros ao longo do percurso; 

 

Art. 3º A venda de créditos no cartão eletrônico poderá ser efetuada via 

on-line, pelo sistema web, em agências próprias, ou terceirizadas, ou através de parceiros 

comerciais, observada a legislação tributária do Estado de Santa Catarina quanto ao ICMS 

incidente sobre o transporte intermunicipal de passageiros; 

 

Art. 4º A instalação e operacionalização do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica - SBE deverá obedecer às especificações e exigências mínimas definidas no 

Anexo Único desta Resolução; 

 

Art. 5º Os custos decorrentes da implantação do sistema de bilhetagem 

eletrônica serão de inteira responsabilidade das Transportadoras podendo, se assim 

entenderem, delegar a Administração e o Controle ao seu Órgão de Classe; 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário; 

 

Florianópolis, 21 de novembro de 2017. 

 

 

 

                                       FÚLVIO BRASIL ROSAR NETO 

                                                        Presidente e.e. 
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ANEXO ÚNICO 

 

ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE BILHETAGEM 

ELETRÔNICA PARA LINHAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS  NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

1. Constitui objetivo deste Anexo a definição das necessidades do Departamento de 

Transportes e Terminais - DETER em relação às informações operacionais básicas do 

Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal, passíveis de serem levantadas a partir do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE a ser implantado pelas empresas concessionárias. 

 

2. Para o atendimento das necessidades do DETER o SBE deverá: 

 

a) possibilitar o acompanhamento e o controle da movimentação de todas as categorias de 

usuários pagantes, bem como comportar a integração entre linhas operadas pela mesma 

transportadora ou por outras congêneres com sistemas, diferentes ou não, adequados ao 

sistema multitarifário e ao uso de cartões com o objetivo de facilitar o deslocamento dos 

usuários, através de software, permitindo à comunicação entre o sistema de informática do 

DETER e o da Transportadora. 

 

b) admitir a possibilidade de implantação de tarifas diferenciadas de acordo com o horário 

(tarifa econômica); 

 

c) viabilizar a integração tarifária aberta, permitindo a transferência de passageiros entre as 

linhas de ônibus, mediante a operação em ambiente multitarifário; 

 

d) permitir, através do cartão, o controle e a fiscalização de todas as categorias de usuários 

pagantes, com descontos, ou beneficiários de gratuidades ou qualquer outro tipo de 

isenções; 
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e) permitir a bilhetagem eletrônica no ambiente dos terminais principais de embarque ou de 

integração, de forma a possibilitar o controle numérico dos passageiros classificados por 

categoria e contabilizados pelos validadores das estações e dos ônibus; 

 

f) permitir o controle da execução das linhas e serviços de ônibus de forma automatizada 

por veículo e por terminal, eliminando-se qualquer controle manual da operação; 

 

g) permitir o controle absoluto de todo o fluxo de cartões do sistema, desde a sua emissão, 

comercialização, uso nos veículos até o resgate ou a sua exclusão do sistema; 

 

h) permitir, a partir das informações pertinentes aos dados de demanda e oferta necessários 

à programação operacional do sistema, controle e acompanhamento do desempenho 

operacional e econômico, a racionalização da rede de transporte e o apontamento das horas 

do pessoal de operações dos ônibus, pessoal das garagens e pontos de venda; 

 

i) possibilitar a automatização da prestação de contas pelo operador (cobrador e motorista); 

  

3. Complementarmente, o SBE deverá facilitar o embarque e o desembarque dos usuários, 

bem como permitir a coleta dos seguintes dados com a finalidade de subsidiar um 

planejamento eficiente do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros 

e a programação dos serviços: 

 

a) número de viagens realizadas (por linha / dia); 

 

b) especificação do veículo que realizou cada viagem (número e modelo do veículo); 

 

c) horário real de partida de cada viagem (por linha / dia); 

 

d) horário real de chegada de cada viagem (por linha / dia); 
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e) tempo de cada viagem realizada; 

 

f) quilometragem de cada viagem realizada; 

 

g) quilometragem diária não produtiva por veículo (quilometragem morta); 

 

h) número de passageiros de cada viagem, classificados como: passageiro comum (tarifa 

integral), passageiro estudante (tarifa com 50% de desconto), passageiro com gratuidade 

(idosos, professores e deficientes físicos), passageiro com vale-transporte; 

 

i) total de passageiros equivalentes do sistema de transportes; 

 

j) as catracas eletrônicas instaladas nos veículos deverão dispor de sistema de segurança, 

botão de pânico, janelas de socorro e avisos de emergência, sinalização para o passageiro 

em caso de acidente; 

 

l) as catracas eletrônicas somente poderão ser instaladas se permitirem, com a queda de 

braço, a passagem de cadeira de transbordo que deverá estar disponível no veículo; 

 

m) as catracas eletrônicas deverão atender aos padrões de qualidade estipulados pelas 

normas estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT N. 15.570), 

permitindo o giro nos sentidos e a queda do braço em situações de falta de energia; 

 

n) o DETER, através de servidores dos setores de transporte e de informática, deverá 

constatar in loco, por amostra, o cumprimento das especificações determinadas neste Anexo 

visando à aprovação e autorização para utilização do SBE, sob pena de multa.    

 

Florianópolis, 21 de novembro de 2017. 
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