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Relatório de Fiscalização Eventual 15/2020
Verificação da demanda de passageiros na linha Sibilinha no horário das 7h.
Considerando o cenário atual em relação à pandemia do novo coronavírus
(SARS-CoV-2,) foi solicitado, pelo Superintendente da ARMPF, fiscalização na linha
Sibilinha, para verificar a demanda de passageiros no horário das 7h, após denúncia
de aglomeração de usuários nesta linha.
A fiscalização foi realizada na manhã do dia 01 de junho de 2020, no ponto 32,
localizado na Rua Francisco Prado – 2023, lateral da creche Roberto Henrique João.
A escolha do ponto se deu após análise do itinerário, onde verificamos que os
usuários que embarcam na região nordeste necessitam passar pela região central,
devido ao traçado do itinerário, mesmo que o destino final seja a região sudoeste.
Deste modo utilizamos o ponto coberto mais próximo da região central, reduzindo
assim a possibilidade de desembarque de usuários antes do ponto fiscalizado.
Foram contabilizados 27 (vinte e sete) passageiros embarcados no ônibus. Não
houve embarque ou desembarque de passageiros no referido ponto.
Informamos que os veículos utilizados para o Transporte Coletivo, no Município,
permitem o transporte de passageiros sentados e em pé, desde que, respeitado
número máximo, definido pelo fabricante. A lotação máxima é de 72 (setenta e dois)
passageiros, sendo 38 (trinta e oito) sentados e 34 (trinta e quatro) em pé.
O total de 27 (vinte e sete) passageiros constatados nesta fiscalização,
correspondem a 37,5% (trinta e sete virgula cinco porcento) da lotação do veículo.
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É o relatório.

Porto Ferreira, 04 de junho de 2020.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi
Analista Regulador
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