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ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

   

 

 

RESOLUÇÃO Nº 008/2017  

 

 

Dispõe sobre os procedimentos para utilização de ônibus 

novos fabricados por montadoras nacionais, para realização 

de testes operacionais na execução dos serviços de 

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros 

 

 

 

 

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, in fine , 

do art 4º do Regimento Interno do DETER, aprovado pelo Decreto nº 4.830, de 24 de maio de 

2002, e de acordo com o deliberado na sexta reunião ordinária, realizada no dia 14 de novembro 

de 2017, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art.  1º A utilização de ônibus novos fabricados por montadoras nacionais, por 

transportadora de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros poderá ser 

autorizada pelo DETER para a realização de testes operacionais, nas condições previstas nesta 

Resolução. 

 

§ 1º A utilização de ônibus nas circunstâncias previstas nesta Resolução não importará 

alteração das características do serviço, previstas no ato de delegação quanto à sua titularidade ou 

a forma de sua execução. 

 

  § 2º A transportadora deverá garantir aos usuários o Seguro de Responsabilidade Civil 

Obrigatório (RCO) para cobertura de danos causados aos passageiros e seus dependentes em caso 

de acidentes com os veículos de teste, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos 

pessoais; 

 

Art.  2º A transportadora poderá requerer ao DETER autorização para utilização dos 

ônibus que trata o art. 1º desta Resolução, cujo prazo de vigência é de 90 (noventa) dias, 

renováveis por mais 90 (noventa) dias, no máximo. 

 

Parágrafo único. Os ônibus em teste deverão atender às exigências e características 

técnicas adotadas na prestação dos serviços em que serão utilizados, bem como dos serviços em 

que estão originalmente cadastrados; 
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Art.  3º O requerimento de que trata o art. 2º desta Resolução deverá ser instruído com 

as seguintes informações e documentos: 

 

I – cópia de contrato de comodato celebrado com o fabricante do veículo, com validade 

igual ou superior ao período de utilização do ônibus, contendo razão social, CNPJ, endereço da 

empresa montadora cedente e placa(s) do(s) veículo(s) que será(ão) utilizado(s); 

 

II – período da utilização do ônibus na execução do teste;  

 

III - cópia autenticada do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo - CRLV do 

ônibus  cedido em teste; 

 

IV - Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatório – RCO; 

 

V  - Certificado de Inspeção Veicular; 

 

VI – cadastro de veículo e termo de auto de vistoria, conforme modelo disponível na 

pagina do DETER.  

 

§ 1º O DETER emitirá Autorização para o veículo em teste, em nome da transportadora 

comodatária do ônibus. 

  

§ 2º Na Autorização de utilização de veiculo em teste deverá constar obrigatoriamente o 

nome da transportadora, tipo do veiculo, marca, numero do Chassi, carroceria modelo, ano, 

número de poltronas.   

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Florianópolis, 14 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                    FÚLVIO BRASIL ROSAR NETO  

                                                      Presidente 
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