
NORMA COMPLEMENTAR Nº 006/2017 
 

Dispõe sobre a implantação do Sistema de 
Reconhecimento por Tecnologia Biométrica junto ao 
Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano 
Intermunicipal da Região Metropolitana da Grande 
Vitória – RMGV - TRANSCOL e Municipal na RMGV de 
competência delegada. 

 
O Diretor Presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitór ia - 
Ceturb-GV, no uso de suas atr ibuições,  consubstanciado no Art igo 69 do 
Regulamento dos Transportes Colet ivos de Passageiros na Aglomeração Urbana da 
Grande Vi tór ia,  homologado pelo Decreto nº 2751-N, de 10/01/89;  e com base nas 
disposições da Lei  Estadua l nº 3693/84, a lterada pela  Lei  Complementar nº 750, de 
27/12/13; no Convênio nº 001/14, f i rmado entre a Ceturb-GV, o Sindicato das 
Empresas de Transporte Metropol i tano da Grande Vi tór ia - GVBus e as Operadoras 
do Sistema TRANSCOL; nos Contratos de Concessão para prestação e exploração 
do Sistema Integrado de Transporte Colet ivo Urbano Intermunic ipal Metropol i tano 
de Passageiros da Região Metropol i tana da Grande V itór ia  - RMGV - TRANSCOL e 
Munic ipa l da RMGV de competência  de legada, objeto da Lici tação Públ ica conforme 
Edita l nº 002/2014, especia lmente nas disposições do Regulamento Operac iona l 
vigente e demais normas complementares expedidas pe la Ceturb-GV, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Normat izar o Sistema de Reconhecimento por Tecnologia  Biométr ica junto 
ao Sistema de B i lhetagem E letrônica - SBE Transcol , que tem como objet ivo 
proporc ionar maior segurança na operação do Sistema Integrado de Transporte 
Colet ivo Urbano Intermunic ipa l da Região Metropol i tana da Grande Vi tór ia - 
TRANSCOL-GV e Munic ipal na RMGV de competência de legada, garant indo o regular 
uso dos benefíc ios concedidos por le i  aos usuár ios cadastrados.  
 
Art. 2º O Sistema de Reconhecimento por Tecnologia B iométr ica é composto pe lo 
conjunto de equipamentos embarcados nos ônibus, Terminais de Integração e nos 
demais pontos de operação do Sistema, objet ivando o armazenamento e o 
reconhecimento de imagens dos usuários do Transcol,  benef ic iár ios de gratuidades 
integra l ou parcia l ,  definidas em le i .  
 
§1º O Sistema de Reconhecimento de que trata esta Norma deverá permit ir  a 
gravação de imagens dos usuários de gratuidade integra l ou parcia l ,  co letadas por 
ocasião de seu obr igatór io cadastramento, recadastramento e na ut i l ização dos 
cartões que garantem o benefíc io, devendo tais imagens serem armazenadas em 
banco de dados, para serem comparadas.  
 
§2º  O cadastramento e recadastramento de usuár ios benefic iár ios de gratuidades 
integra l ou parcia l  no Transcol se darão nos termos da normatização especí f ica.  
 
§3º O Agente Comerc ia l izador, responsáve l pela operação do Sistema de 
Bi lhetagem Eletrônica - SBE poderá,  a qua lquer tempo, so l ic i tar o comparecimento 
do benefic iár io de gratuidade integra l ou parc ia l ,  em local por e la indicado, para 
co leta das imagens indispensáve is à formação e atua l ização do banco de dados do 
Sistema de Reconhecimento por Tecnologia  Biométr ica.  
 
Art. 3º As imagens capturadas nos ônibus e nos demais pontos de operação, 
quando da ut i l ização do serv iço de t ransporte refer ido nesta Norma, deverão ser 



processadas por s is tema informatizado e, no caso de não apresentarem 
simi lar idade em relação às imagens armazenadas no banco de dados, deverão ser 
submet idas à inspeção v isual .  
 
Art.  4º Configurado o mau uso do benef íc io, integral ou parc ia l ,  pelo benefic iár io 
t i tular ou por terce iros, o Agente Comercia l izador deverá adotar os procedimentos 
estabelecidas em Normas especí f icas.  
 
Art. 5º As imagens das ir regular idades comprovadas deverão estar disponíveis 
pelo per íodo mínimo de cinco anos, contado da data da apl icação das penal idades 
estabelecidas em normatização especí f ica.  
 
Art. 6º Em função da evolução tecnológica poderá ser admit ida outra forma de 
le itura biométr ica que complemente ou subst itua a prevista no art igo 2º, desde 
que autor izada e normatizada previamente pela Ceturb-GV. 
 
Art. 7º Esta norma entrará em vigor na data de sua publ icação, revogadas as 
disposições em contrár io.  
 
 

Vitór ia , 14 de setembro de 2017 

 

 

ALEX MARIANO 
Diretor Presidente.  

 
 


