Prefeitura de São José do Rio Preto, 29 de dezembro de 2016. Ano XIII – nº 3938 – DHOJE

PORTARI A SMTTS/Nº 49/2016
O Cel PM João Roque Borge s de Souza , Secretário
Municipal de Trânsito, Transportes e S egurança, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
Considerando a vigência do contrato com as Empresas conc essionárias do transporte coletivo
urbano de passageiros neste Munic ípio, iniciados a partir de 02 de novembro de 2011, e com
a finalidade do cumpriment o do Anexo II.6, Item 2. 2 do referido contrato:
RESOLV E:
Artigo 1º - Instituir o Regulamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, c onforme o Anexo
único desta Portaria.
Artigo 2º – Os atos praticados anteriormente a esta Portaria ficam convalidados até a
presente publicação.
Artigo 3º - O Órgão Gestor poderá baixar normas complementares ao present e Regulamento
conforme estudos técnicos realizados.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se;
São José do Rio Preto, 23 de dezembro de 2016.

Cel PM João Roque Borge s de Souza
Secretário Municipal de Trânsito,
Transporte s e Segurança

A N E X O Ú NI C O
R E G U L A M E NT O DO S I S T E M A D E BI L H ET A G E M EL E T R Ô NI C A
I - D OS F U N D A M E N TO S L E G AI S
Compet e ao Munic ípio de S ão Jos é do Rio P reto organizar, dirigir,
coordenar, ex ec utar, delegar e c ontrolar a prest aç ão de s erviç os públicos relativos a
trans port e coletivo e individual de pass ageiros, tráfego, trânsit o e sistema viário
municipal.
O pres ent e constit ui part e int egrante da regulament aç ão do Sist ema
Municipal de Trans port e Coletivo de P ass ageiros do Munic ípio de São Jos é do Rio
Preto.
As dis pos ições dest e Regulament o aplic am-s e aos Termos Concess ão das
Empres as Operadoras do Serviç o Municipal de Trans porte Coletivo de Pass ageiros do
Munic ípio de São Jos é do Rio P reto.
II - D O O B J E TI V O
O objetivo do pres ent e é regulament ar o Sist ema de Bilhetagem Elet rônic a,
doravante designado S BE, definindo as respons abilidades, os direit os, a forma de
relacionament o e a s istemática de fluxo de valores entre os A gent es do Sistem a de
Bilhet agem E let rônica de S ão José do Rio P ret o e os proc ediment os operacionais que
vis am à exec uç ão dos s erviç os de arrec adaç ão aut omátic a de t arifas, c oleta e
proc ess ament o de dados nec ess ários ao c ont role do des empenho do sistema de
trans port e c oletivo urbano de pass ageiros do Município de S ão Jos é do Rio P ret o.

III - S I S T E M A D E BI LH E T A G E M E L ET R Ô NI C A
A - Visão Geral
A bilhet agem eletrônic a repres ent a inst rumento de s uma importância para a
realiz aç ão da estrut uraç ão planejada para os trans port es no Munic ípio de S ão José do
Rio Pret o. A lém de possibilit ar a implant aç ão de uma estrutura tarifária e s ua res pectiva
cobranç a, envolve a integração entre linhas e a otimiz a o gerenciament o do sistema,
destac ando-s e a velocidade c om que as informaç ões s ão dis ponibiliz adas.
O Sist ema de Bilhet agem Elet rônica no transport e coletivo de S ão Jos é do
Rio P ret o é utiliz ado c omo um poderos o instrument o de gest ão do t rans porte c oletivo da
cidade. De forma resumida, destac am-s e alguns objetivos deste sist ema, dent re eles: a
int egraç ão t arifária (temporal), o cont role de evas ão de receitas, a s egurança (venda arrec adaç ão – ônibus ), a flexibilidade tarifária, o cont role rápido da arrecadaç ão, a
reduç ão dos c ust os e a moderniz aç ão da gestão (racionaliz aç ão).
Tal sistem a é c ompost o por um conjunt o de agentes,

normas

e

proc ediment os, equipament os e programas informatiz ados, de forma que o us uário
consiga, com o us o de c art ões, efet uar pagament os dos seus desloc ament os ent re os
pont os de origem e de destino e goz ar do benefício de int egraç ão, que lhe proporciona
ec onomia, bem c omo a colet a e proc ess amento de dados nec ess ários ao c ont role do
desempenho do sist ema de trans port e coletivo urbano de pass ageiros do munic ípio de
São José do Rio P ret o.
O Sist ema de Bilhetagem Eletrônic a tem c omo principais funções gerar,
distribuir, comercializ ar, c ont rolar e t ransportar eletronic ament e as informaç ões relativas
às t rans aç ões de rec arga e de pagament o das pass agens por meio dos cart ões
utiliz ados no Sistema de Transport e Coletivo.

1- Funcionalidades do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
As principais funcionalidades do Sist ema de Bilhet agem Elet rônic a s ão:

a)

Cadast rament o de Us uários: consist e na identific aç ão do us uário,
caract erizando a cat egoria e a forma de utiliz ação do c art ão ent re os divers os
parâmet ros que o sist ema disponibiliz a, bem como permit e a pers onaliz aç ão externa do
cart ão.

b)

Emiss ão de Cart ões: consiste na gravaç ão elet rônic a das informações do
cadast ro, nec essárias na polític a de utiliz aç ão do cart ão, por meio da apres ent ação a um
dis pos itivo para gravaç ão de cart ão s em c ontat o e impress ão ext erna do código do
cart ão.

c)

Geraç ão de Crédit os: consist e na operaç ão de geraç ão dos c rédit os

eletrônic os de t odas as viagens que s erão post eriorment e dist ribuídas
comercializ aç ão nos post os de venda e recarga utiliz ados pelos usuários.

para

d)

Dist ribuição de Crédit os: c onsist e nas operaç ões de t rans ferência dos
crédit os eletrônic os, des de a geraç ão, pass ando pelos vários níveis de post os de
distribuiç ão, at é c hegar aos pont os de c omerc ializ ação, e ao usuário final, que
efetivament e utilizará os créditos.

e)

Comercializ aç ão de Créditos: c onsist e na operaç ão de c ompra ant ecipada de
crédit os elet rônicos nos postos de venda e recarga, em empresas c redenciadas, rede
de rec arga e Loja Virtual da RioPreTrans, pelos us uários portadores de c art ão s em
contat o (s mart card), ou pelas empres as que s olicit am a c ompra dos c rédit os “V ale
Trans port e” para seus funcionários.

f)

Utiliz aç ão de Crédit os: c onsist e na apres entaç ão do c art ão que c ont ém
valores para viagem ao equipamento validador dos veíc ulos de t rans port e coletivo, que
efet ua a operação de débit o do valor c orres pondente à viagem, de acordo com a polític a
tarifária vigente.

g)

Transmissão: consist e em t odas as aç ões de t rans miss ão de dados que s ão
realiz adas ao longo dos proc ess os: entre o c art ão e o validador, entre o validador e o
comput ador de garagem, ent re o c omput ador de garagem e o S istema Central, entre os
postos de venda e rec arga e o Sist ema Central.

h)

Certificaç ão: c onsiste na c ertificaç ão das trans ações efetuadas diariament e e

submetidas a um dis positivo de s egurança, c om o objetivo de identific ar s upost as
fraudes nos istema.

i)

Proc essamento: consist e no proc essamento dos dados de trans ações de

viagem e de rec arga que já pass aram pela c ertificaç ão e s ão s ubmetidas a várias
etapas de at ualizaç ão de tabelas e ac umuladores da bas e c ent ral de dados.

j)

Gerenciamento:

consiste

no

cadastramento,

no

Sistema

Central,

das

informaç ões referentes à política de utilização e recarga de cartões, bem como consulta e
relatórios para o acompanhament o operacional e financeiro do sistema, e conta c orrente de
cartões de us uários.
2 - Potencialidades de Uso das Informações
As potencialidades de utilização das informações geradas pelo Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, são: Planejamento Operacional, Número de passageiros por linha,
faixa horária, etc., Tempo de viagem e t empo ocios o, Controle e Fisc aliz aç ão, Horário das
partidas e chegadas, Cont role de Fraudes (est udant es, gratuidades, etc.), Planejament o
do Sist ema de Trans port e, Rast reamento da integraç ão, Gestão Ec onômica, Controle da
venda e receita, Controle do c ust o, Cont role e Gestão dos B enefíc ios, Estudante,

Grat uidade, V ale Trans porte (empregador), Usuários Integração Temporal, Desc ont os
(último domingo do mês ); Garantias (perda e roubo).
3 - Módulos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
Os principais módulos dess e sist ema s ão:

a)

Sistema Cent ral: res pons ável pela emissão, validaç ão e compens aç ão de
créditos eletrônicos;

b)

Sistema de Cadastro e Atendiment o aos Us uários : respons ável pelo
cadast rament o dos us uários com benefícios t arifários, c anc elament os, revalidaç ões e
emissão de segunda via de cart ões e atendiment os divers os, por meio de call-center;

c)

Sistema de Garagem: res pons ável pela rec epç ão e t rans miss ão dos dados

entre o Sist ema Central e os validadores, e vice-versa;

d)

Sistema de Dist ribuiç ão: res pons ável pela distribuiç ão e c omercializ aç ão dos

crédit os elet rônic os e c art ões;

e)

Rede de Terminais: loc ais onde os us uários podem adquirir s eus c artões e

crédit os eletrônic os. São de divers os tipos (equipamento assistido, rec arga aut omátic a,
etc.), objetivando o at endimento ao usuário, com qualidade e rapidez;

f)

Validadores/ Cart ões: o usuário, ao ent rar no ônibus, apres enta o cartão ao
validador (equipament o que c ontrola o ac ess o), o qual efet ua a leit ura e a verificaç ão de
validade do c art ão, deduz e at ualiz a os dados de int egraç ão, o s aldo e libera a c atrac a.
Cada t ransaç ão deve t er s uas característic as armaz enadas na memória do validador;

g)

Sistema de Comunicaç ão: res pons ável pela int egraç ão de todos os módulos

do Sist ema de Bilhet agem Elet rônic a, por meio de um Dat a Cent er, que c oncent ra t odos
os dados gerados pelo Sistema de Bilhet agem E let rônica;
É de responsabilidade das operadoras do sistema a contratação,
desenvolvimento, implant ação e operaç ão dos softwares dos Sistemas Central, de
Distribuição e de Comunicação, bem como a compra dos equipamentos necessários ao
funcionament o desses sistemas e dos cartões Smart Card sem contato.
Aos operadores de t rans port e cabe a aquisição, instalação, operação e
manutenção do Sistema de Garagem e dos validadores eletrônicos embarc ados, acoplados
às catracas de controle de acesso dos veículos.
4 - Parâme tros Gerais e Tipos de Cartões
Os P arâmet ros Gerais no Sistema Cent ral permit em que s e definam
algumas c onfigurações padrões utilizadas nos process os de emissão de c art ão,
cadast rament o de us uários e principalment e dados que c aract eriz am a política de
utiliz aç ão e venda de c réditos no munic ípio de S ão José do Rio P reto, bem c omo
parâmet ros para validadores e para os pont os de venda e recarga (P DV ):

a)



b)


Integração:
Tempo máximo em minut os permitidos para o período de int egraç ão;
Is enç ão de t arifa para as Integrações;
Restrições de Utilização dos Cartões:
No máximo 08 (oito) utiliz aç ões diárias.

Observaç ão: Cas o o us uário tiver nec essidade de utiliz ar o c art ão elet rônico
mais vez es do que o limit e de utiliz aç ão diária padrão do Sist ema, est e poderá
aument ar o limite de s eu c artão c omparecendo pess oalment e na s ede da Operadora do
SBE e assinando t ermo de res pons abilidade.

c)



V en da (P DV ):
Limite máx imo, em valores, para cada trans ação de venda ao us uário;
Limite máximo, em valores, para o saldo do c art ão.

d)

Devolução de valores para cartões em Lista Vermelha:
Número de dias após a entrada do c art ão na list a vermelha, para geração de uma
solicit aç ão de emissão do cart ão e download para o Sistema de Distribuiç ão c om os
saldos a serem gravados no cart ão de substituiç ão;

e)

Tipos de Cartões
Cart ão Comum: destinado aos client es e vent uais e àqueles que us ualment e
pagam as pass agens em dinheiro;

Cart ão V ale-Trans port e: destinado aos empregados em geral.

Cart ão Est udant e: dest inado aos est udant es, ex erc endo, t ambém, a
funç ão de Identidade Est udantil.

Cart ões Operac ionais: S er viç o, ½ V iagem, Garagem/ P refix o/ Cat rac a,
Linha, Fisc ais e Tes t e;

Cart ão Grat uidade: des tinado aos us uários is ent os do pagament o da t arifa;

Cart ão de B ordo: de us o ex clus ivo da t ripulaç ão do ônibus, c om a funç ão
de liberar a c at rac a para os pas s ageiros que efet uam o pagament o da pass agem em
dinheiro.


5 - Moeda Eletrônica de Transporte e Tipos de Descontos
O Sistema de Bilhet agem Eletrônic a trabalha c om valores em unidade
monet ária c orrent e, em s eus vários níveis e módulos do sistema. Para possibilit ar a
implant aç ão da polític a tarifária propost a, foi adot ada c omo referência quantidade em
valor monet ário, gravada no cart ão.
A distribuição dos créditos gerados entre os diversos níveis do Sistema de
Distribuição também leva em consideração a unidade monet ária corrente.
O usuário quando compra seus créditos eletrônicos, solicita o valor total, o qual
é armazenado em seu cartão.
O débito da passagem no cartão do usuário leva em consideração a tarifa
vigente e debita o valor correspondente no cartão.
Cada cartão possui duas carteiras eletrônicas, que são utilizadas como porta
moeda para o transporte. Estas carteiras foram classificadas em:
a)
Carteira 1: port a moeda de t rans port e com rest riç ão de us o. É utiliz ada para os
cart ões do tipo estudante e vale transporte.
b)
Carteira 2: port a moeda de transport e sem rest rição de us o. É utilizada para os
cart ões das divers as cat egorias de usuários pagantes, que permite a ins erç ão de
crédit os eletrônic os do tipo comum.
O Sist ema de Bilhet agem E let rônica permit e a adoç ão de descont os, que
podem ser implement ados de ac ord o com a política t arifária vigente. O Sistema Cent ral
envia para as garagens uma tabela c ont endo os parâmet ros, que ativam, nos
validadores, os desc ontos nas t arifas, a saber:
6 - Desconto por dia da semana
Associado a uma det erminada data (último doming o do mês), podendo ser
aplic ado ou não, conforme o tipo de cart ão.
B - Sistema Central de Processamen to - Emissão de Créditos e Cartões,
Processamento, Controle e Compensação – SCP
O Sist ema Cent ral de P roc ess ament o t em c omo principais funcionalidades: a
Emiss ão dos Cart ões; Geraç ão dos Créditos E let rônicos; P rocess ament o das informaç ões
de utiliz aç ão (validadores) e venda de crédito (pont o de venda e rec arga); Segurança;
Conex ão on-line c om Sist ema de Cadast ro; Parâmet ros do Sist ema; Int egraç ão; Tarifas;
Desc ont os; Rest riç ões de Uso; Criaç ão de Novos Cart ões; List a de Cart ões Inválidos (List a
vermelha); Compens aç ão de V alores ent re Operadoras (Clearing House); Sist ema de
Informaç ão; Relat órios est at ísticos e ec onômic os; Linhas utiliz adas nas viagens int egradas;
Conta corrent e dos c artões.

1 - Sistema de Cadastra mento e Atendimento – SCA

Consórcio

O S erviç o de Cadast ramento e At endimento é de respons abilidade do
formado entre as
empres as
operadoras, o qual dispõe de

microc omput adores int erligados ao Banc o de Dados Central, de modo on -line e realtime.
Como funç ões do S CA, t emos:
a)
Cadast ro de Us uários: Consist e em atualiz ar o c adast ro de usuários com
informações básic as para pers onaliz ação do c art ão e identific aç ão dos us uários,
necess ária para o proc ess o de regist ro de perda ou roubo do c art ão.

b)

Registro de P erda: Consiste em at ender o us uário, identific á -lo e regist rar a

perda de seu c artão, enc aminhando -o para a list a vermelha e s olicit ar a emiss ão da
segunda via do c artão. Este regist ro poderá dis parar t ambém a s olicit aç ão de restit uiç ão
de crédit os remanesc entes para o novo c artão;

c)

Revalidação dos Cart ões: Cons iste em at ender aos usuários e por

int ermédio de um dis positivo de leit ura/ gravaç ão de cart ão s em c ont at o, efet uar a
atualiz aç ão de informaç ões no c art ão.
2 - Sistema Central de Distribuição – S CD
O Sist ema Central de Distribuiç ão c onc ent ra as atividades relacionadas à
distribuiç ão de c réditos, homologaç ão de distribuidoras, informaç ões de recarga
referent es às empresas de vale trans porte, aut oriz ad as a servir de element o de ligaç ão
dos dist ribuidores de crédit os com o Sist ema Central de Operação.
A rec arga dos crédit os é efet uada nos t erminais e postos de rec arga, des de
que os mes mos dis ponham de equipamentos apropriados e esteja devidament e
autoriz ada pela RioPreTrans.
C - RE DE
1 - Formas de

DE

DISTRIB UIÇÃO

Comercialização e Distribuição de Ca rtões e

Créditos.
1.1 - Parâ metros e Definições Gerais do Sistema de Distribuição
O Sist ema de Dist ribuiç ão est á const ant ement e enviando e/ou rec ebendo
arquivos do Sist ema Central, dentre os arquivos já definidos destac amos:

Parâmet ros de venda de crédit os para c art ão do us uário;

Cartões emitidos e enviados para o Sistema de Dist ribuiç ão;

Valores para devoluç ão de s aldo dos cartões em Lista Vermelha;

List a de Recarga para Vale Transport e em P DVs;

Registro de P erda de Cartão V ale Trans port e;

Empresa Empregadora;

Vínc ulo entre Cart ão V T e E mpres a Empregadora;

Solicit aç ão de List a de Rec arga de V ale Trans porte;

Trans ação de Recarga;

Cadast ro de Est udant es;

Dados para pers onaliz ação de c artões est udant e;

Dados dos c art ões estudantes personaliz ados:
1.2 - V ale Transport e
Nest a modalidade, os c art ões são c arregados com crédit os na s ua c arteira
es pec ífic a para vale-trans port e e liberam a c atrac a mediante o desc ont o do valor
corres pondente à t arifa. O crédit o vale-t ransporte é adquirido pelas empresas
empregadoras e o res pectivo c arregament o é efet uado pelos empregados na rede de

rec arga.
1.2. 1 - Gerenciamento do V ale Trans porte:
O gerenciament o da c omercializ aç ão, at endiment o, rec arga e dist ribuiç ão
do Vale Transport e do trabalhador é funç ão int egrante do Sistema de Dist ribuição.
Todas as funcionalidades referent es ao funcionamento do Sist ema de Dist ribuição,
incluindo as relativas ao V T, foram especific adas pela RioP reTrans.
As funç ões mínimas que o Sist ema de Distribuiç ão provém para o
gerenciament o das várias modalidades de Vale Trans porte são: S olicit ação de cart ões
por part e das empres as; Solicit ação periódic a de vales trans port es disc riminando
quantidades de crédit os por cart ão; Funcionalidades de ac ompanhamento dos
pagament os dos crédit os s olicit ados; Cadastrament o c entral dos us uários de V ale
Trans port e; At endiment o aos us uários nos c asos de perda e inclus ão na List a V ermelha;
Geraç ão e dis ponibilizaç ão das list as de Rec arga de V ale Trans porte; Dis ponibiliz aç ão
das Transaç ões de V endas e Rec argas nos s ervidores do Sist ema Cent ral de
Proc essamento;
1.3 – Funcionalidades
As funcionalidades previst as no Sist ema Cent ral relativas ao V ale Trans port e
estão descritas a seguir:

a)

Assinat ura das List as de Rec arga V T dos P DVs: As Listas de Rec arga

devem s er geradas integralment e pelo S istema de Dist ribuiç ão de acordo com os
pedidos de crédit os efet uados e pagos pelas empres as adquirent es do V T.

b)

Inclusão de Cart ão V T na List a V ermelha: As solicit aç ões de inclusão de
Cartões V T na List a Vermelha ocas ionado por roubo ou perda é de respons abilidade do
Sistema de Distribuiç ão através de Upload.

c)

Emiss ão dos Cart ões V T: A Emiss ão de Cart ões V T é efet uada pelo Sist ema

de Emiss ão de Cart ões, subsistema do Sist ema Central de P rocess ament o, mediant e
solicit aç ão do Sist ema de Dist ribuição.

d)

At ualiz aç ão do S aldo dos Cart ões V T c om Crédit os: Os Cart ões V T t êm

seu s aldo at ualiz ado pelo Sist ema Cent ral
Trans ações de Viagens e Trans ações de V endas.

at ra vés

do proc ess ament o das

1.4 - Lista Vermelha
A Lista V ermelha é gerada diariament e no S istema Central e enviada às
garagens para que as mesmas efetuem s ua dist ribuiç ão ent re os validadores
embarcados. Trata-s e de uma list a c irc ular, na qual os cart ões list ados podem s er
retirados quando atingirem um det erminado limite de t empo ou quando oc orrer a
tent ativa de utiliz ação de um dos c artões identific ados na lista c omo um c artão a ser
inibido permanent ement e.
A inclus ão do cartão na List a Ve rmelha poderá s eguir c ritério configurado
em parâmetro es pec ífic o que s egue:
Tradicional: à medida que o registro de perda do c art ão é enviado para o Sist ema
Central, é feit o o envio para o S GG na garagem, o qual, por s ua vez, efet ua a inclus ão
na List a Vermelha dos validadores eletrônic os.
Por utiliz ação, é efet uado o regist ro de perda do c art ão, que s ó será incluído
na list a vermelha no momento do rec ebiment o da primeira trans ação de viagem após a
data do regist ro de perda.

2 - Equipamentos Embarcados e Sistema de Gerenciamento de
Garagem – SGG
As empres as deverão adquirir no merc ado e inst alar em s uas garagens os
sistemas de gerenc iamento de garagem.
Estes sist emas s ão pac otes c onstit uídos de validadores, trans miss ores/
rec ept ores, módulo de c omunic aç ão e armaz enamento, e s ão fornecidos pelos
fabric ant es de validadores.
2.1 – V alidadores
A partir de dados lidos nos c art ões Smart Cards sem cont at o que lhe são
apres entados e de dados ex istent es em sua memória (parâmetros operacionais ), os
validadores emit em c omandos de liberaç ão para a cat rac a eletromec ânic a, aut orizando
ou não a pass agem (at ua em c onjunto c om a c atrac a elet romec ânic a).
O validador, em relaç ão aos c art ões, além de ler os s eus dados, como
mencionados acima:

-

Decrementa crédit os;
Grava informaç ões sobre a viagem que está sendo realiz ada;
Apresent a mensagem no painel alfanuméric o, que indica ao us uário as

caract erístic as partic ulares da trans ação;

-

Armaz ena em sua memória interna todas as trans aç ões que realiz a

com os c art ões de passageiros e as transmit e ao Sist ema Gerenciador da Garagem,
quando do rec olhiment o do veíc ulo.
As informaç ões básic as que são rec ebidas dos validadores para a
Garagem e post eriorment e para o Sist ema Cent ral de P roc ess amento e dest e para os
validadores, são: Ônibus Garagem (upload); P ass ageiros portipo; P ass ageiros por linha,
faix a horária e ½ viagem; Horários de partidas por linha; Tempo de ½ viagens; Tempo
ocioso entre garagem e t erminal;
Garagem
Ônibus
(download); List a
vermelha de números de c art ões; Linhas operadas pelos veículos; Tarifa; Parâmet ros
para int egraç ão; Restriç ões de us o c onforme o tipo de cart ão; Int ervalo de t empo para
ac eitaç ão do mes mo cart ão.
2.2 - Segurança
Proc edimentos de S eguranç a realiz ados nas inst alaç ões da RioP reTrans,
como: Geraç ão das c haves s ec retas do Sist ema; Gravaç ão das chaves em todos os
cart ões; Gravação de todos os S AM’s do Sistema; Emiss ão do crédit o (Moeda Elet rônic a);
e Conferência da assinat ura eletrônic a de c ada transaç ão de rec arga e utiliz aç ão.
3 - Dis t ribuiç ão, Co m erc ializ aç ão e A rrec a daç ão
3. 1 - V IS Ã O GE RA L
O modelo dos s erviços do Sist ema de Transporte Coletivo Urbano terá como
principais participant es:
a) Us uário (cliente): cidadão que nec essit a dos serviç os de t rans port e para
efet uar os s eus des loc ament os. Para iss o, paga pass agem ou poss ui algum benefício
tarifário (desc ont o ou gratuidade).
b) E mpres a E mpregadora: empres a que adquire vales -trans port es para os
seus funcionários, em c umpriment o à legis laç ão vigent e.
c) SMTTS – S ec retaria Municipal de Transport e, Trans port es e S eguranç a:
órgão res pons ável pela regulação do t rans port e públic o c oletivo de pass ageiros (P oder
Concedent e).
d) Cons órcio RioPreTrans: Cons órcio a s er formado pelas empres as

concessionárias do trans porte o qual compreende as s eguint es res ponsabilidades:
Geraç ão e c ontrole dos meios de pagament os e dos crédit os elet rônicos; Cont rat aç ão,
operaç ão e c ontrole da venda e distribuiç ão de c art ões e créditos eletrônicos; Divis ão da
rec eit a ent re os operadores do sist ema de transport e coletivo; Rede de Dist ribuiç ão:
terminal e post os de rec arga inst alados;
3.2 - Emissão de Cartões e Créditos Eletrônicos
A RioP reTrans realiz a a emissão dos cart ões e crédit os eletrônic os ac eit os
nos veíc ulos de t odo o S istema de Trans port e Coletivo Municipal.
Para iss o, dispõem de equipament os, sist emas e infraest rutura para
emissão, c ont role, pers onaliz aç ão e dist ribuição dos cart ões; e geraç ão, c ont abiliz aç ão,
distribuiç ão e cont role dos crédit os elet rônic os.
Os cart ões s ão guardados de forma s egura, particularment e quando já
inicializ ados e pront os para us o.
Por s ua vez, os c réditos elet rônic os s ão gerados em ambient e s eguro, por
meio de equipament os espec ífic os para esse fim. A RioP reTrans é, portant o, a únic a e
exclusiva geradora de créditos eletrônic os e emiss ora dos cart ões Smart Cards.
3.3 - Comercialização e Distribuição
A RioP reTrans firmou trat ativas c omerciais visando a implant ação e
ampliaç ão da rede de distribuiç ão de cart ões e c rédit os eletrônic os, buscando at ender,
de maneira s atis fat óri a, a t odos os us uários do sist ema de trans port e.
Para a dist ribuição e c omercializ ação de cart ões e c réditos eletrônic os
foram implant ados os s eguint es canais, c ont ratados pela RioPreTrans:

a)

Rede De Dist ribuiç ão Própria – c onstituída de t erminal de venda e

rec arga de crédit os elet rônicos, atendendo as divers as cat egorias de usuários, operada
diret ament e pela mes ma.

b)

Rede
de
V enda
e
Rec arga
–
constit uída
por
empres as
credenciadas/c ontrat adas pela RioP reTrans para venda, rec arga de c rédit os elet rônic os
e dist ribuição de c art ões. Implant ada de forma a at ender uma logístic a de
distribuiç ão geográfica, padrões de qualidade de s erviç o e, principalmente, o
atendiment o aos pontos conc entradores de demanda.
3.4 – Fiscalização
A S ecret aria de Trânsit o, Trans port es e S eguranç a s e reserva o direit o de
realiz ar fisc aliz aç ão/ auditoria ampla e c ompleta no Sist ema de Bilhet agem Eletrônic a,
tant as vez es e na forma por ela estipulada, a s eu exclusivo critério, podendo realiz ar a
atividade diret ament e ou c ontrat ando empres a es pecializ ada para at uar ness e fim.
Os s erviç os de fisc aliz aç ão/audit oria s ão realiz ados no sentido de
coibir
manipulaç ões, fraudes, evas ões de receitas e prejuíz os.
Para a realiz ação dos trabalhos de fisc aliz aç ão/ auditora, a empres a
concessionária obriga- se a:

a)

Prestar esclarecimentos e informaç ões solicitadas pela

“E quipe de

Audit oria/ Fisc aliz ação” garantindo o acess o, a qualquer t empo, às s uas inst alaç ões,
principalment e nas dependências onde estão inst alados os equipament os de cont roles
operacionais e de colet a de dados dos veíc ulos.

b)

Atender prontamente as reclamaç ões, exigênc ias ou obs ervaç ões feit as

pela “E quipe de A uditoria/Fisc aliz aç ão”, refaz endo ou corrigindo trabalhos
proc ediment os operacionais que c omprovadamente não estiverem de ac ordo.

ou

3. 5 - R es u mo das A t ribuiç ões dos Int eg ra nt es do S ist em a d e
Tr a ns port e
3.5.1 - Obrigações das Operadoras do Sistema
Será de res pons abilidade dos Conc essionários a aquisiç ão, inst alaç ão,
operaç ão e manutenç ão dos equipament os embarc ados nos veíc ulos (validadores
eletrônic os, cat rac as eletromec ânic as e dis positivos para transmiss ão de dados ),
sistema de gerenciament o de garagem e sist ema leit or de c artão de bordo, conforme
es pecific aç ão t éc nic a c onstant e no anex o II. 6 – Es pecific aç ões do S istema de
Bilhet agem Elet rônic a.
As Conc essionárias deverão arc ar com os cust os relativos aos s erviç os de
telecomunic ações nec essários para garantir a c onex ão permanent e e s egura ent re o
Sistema de Gerenciament o de Garagem e o Sist ema Cent ral de Proc ess ament o.
As Concessionárias deverão cumprir as det erminações do Órgão Gestor
(S MTTS ) relativas ao funcionament o do SBE e dis ponibiliz ar a est e acess o ao banc o de
dados c om t odas as informaç ões primárias geradas no SB E, para que a SMTTS
ac ompanhe detalhadament e o S BE.
Será de respons abilidade das Operadoras a geraç ão e c ontrole dos meios
de pagamentos e dos crédit os eletrônic os do Sist ema de Trans porte, bem c omo a
contrat ação, operação e cont role da venda e dist ribuiç ão de cart ões e crédit os
eletrônic os;
3.5.2 - Co mpete ao Órgão Gestor (SMTTS)
A S MTTS será respons ável por estabelecer as polític as de operaç ão e
func ionament o do Sistema de Bilhet agem E let rônica e definir s ua paramet rizaç ão;
Será de res ponsabilidade da S MTTS supervisionar, fisc aliz ar, analis ar as
informações financeiras e operacionais, c om vistas ao des envolviment o da qualidade do
sistema de trans port e públic o, c omo um t odo e da Bilhetagem elet rônic a, em es pecial;
O órgão gest or (SMTTS ) não será respons ável por quais quer enc argos
trabalhist as, previdenciários, fiscais, sindic ais e c omerciais res ult antes do forneciment o
dos produtos e da exec uç ão dos s erviç os de fornec imentos de sistema de bilhetagem
eletrônic a.
3.5.3 - Obrigações e Direitos dos Usuários
a)

O us o de c artões int eligent es e de crédit os eletrônic os como forma de

pagament o de pass agens no sist ema públic o de t rans porte c oletivo de pass ageiros do
Munic ípio de S JRP;
b)
O us uário do trans port e coletivo poderá s olicit ar a emiss ão do cartão int eligente
mediant e a c ompra de 2 (dois ) c rédit os eletrônic os os quais pod erão ser utiliz ados no
sistema de transport e coletivo, e para a emiss ão da s egunda via será cobrado 2 (dois )
crédit os da tarifa vigent es do período da s olicit aç ão, c om exc eç ão do Pass e Estudantil
que possui legislaç ão própria referente à emiss ão da primeir a e s egunda via do c art ão.
(Decret o 17. 386 de 03 de s etembro de 2015)
c)
Levar ao c onhecimento do Órgão Gest or (SMTTS ) e das operadoras do sist ema
as irregularidades de que tenha ciência, relacionadas ao sistema de bilhetagem
eletrônic a de S JRP;
d)
Comunic ar a perda, roubo, furt o, ext ravio e danific aç ão de c artão do SBE.
e) A os beneficiados da grat uidade por faix a etária previst as em lei, que não poss uírem
o c artão c om o benefíc io, deverão no moment o de embarque apres ent ar ao motorist a

ou cobrador o doc ument o de identidade c om fot o para c omprovaç ão da titularidade do
benefício, para os demais us uários benefic iados por grat uidades previst as em lei que
possuem o c art ão c om o benefíc io, deverão apres entar ao mot orist a ou c obrador
documento c om fot o para comprovaç ão da tit ularidade do benefício.
Os benefícios est abelecidos por lei c omo a grat uidade e descont os para a
utiliz aç ão do sistema de t rans port e, é de tit ularidade únic a do beneficiário e
intrans ferível. A utiliz aç ão por t erc eiro não beneficiado e não tit ular do cart ão inteligent e
é caract eriz ado como utiliz ação indevida ou fraudulent a do benefício tarifário.
Configurado a utiliz aç ão indevida ou fraudulent a do cart ão int eligente, s eja
por beneficiário, seja por terc eiro, através do Consórcio formado pelas emp res as que
operam o sist ema de t rans porte de S ão Jos é do Rio P reto, s erá aplic ado
progress ivamente as s eguint es penalidades:
a) Sus pens ão do benefício por 30 (trint a) dias, a cont ar da dat a da primeira oc orrênc ia;
b) S uspens ão do benefício por 60 (s ess ent a) dias, a c ont ar da data da s egunda
oc orrênc ia;
c) S us pens ão do benefício por 120 (c ent o e vint e) dias, a c ont ar da data da t erc eira
oc orrênc ia;
d) Canc elament o definitivo do benefício, no c as o da quart a ocorrência.
Além da s uspens ão t emporal ou definitiva do benefício, o beneficiário do
cart ão que t enha sido c onfigurado a utiliz ação indevida, deverá ress arc ir o Cons orcio
formado pelas empres as operadoras, de valor c orres pondente ao número de viagens
de utiliz aç ão indevida.

