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APRESENTAÇÃO

Este manual foi construído reunindo-se, ao longo de mais de três décadas,
experiências, pesquisas e projetos que possibilitaram ao DER/MG estabelecer
parâmetros e critérios para a implantação e adequação dos Terminais Rodoviários
nos quais operam as linhas intermunicipais de transporte coletivo rodoviário de
passageiros de Minas Gerais.

Ao incluí-lo como meta no Acordo de Resultados da Diretoria de Fiscalização do ano
de 2013, tivemos como objetivo deixar para as gerações futuras de técnicos que
trabalharão com este tema, um instrumento prático, de fácil utilização, testado e que
norteará a concepção arquitetônica de um equipamento público, que tem de
harmonizar dimensionamento, funcionalidade, conforto e segurança aos usuários e
operadores.

A preocupação dos técnicos que ao longo de anos procuraram adquirir
conhecimentos e através deles desenvolver práticas e soluções para dotar a
sociedade de um equipamento público que melhor atendesse as suas necessidades,
foi construir um instrumento de transmissão de conhecimento que sempre estará em
aprimoramento e que indubitavelmente remeterá mais uma vez o DER/MG para o
patamar de instituição vocacionada a contribuir com a Engenharia Brasileira.

João Afonso Baeta Costa Machado
Diretor de Fiscalização do DER/MG
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PREFÁCIO
Este documento apresenta a metodologia adotada pelo DER/MG para implantação
de Terminais Rodoviários de Passageiros do Estado de Minas Gerais objetivando
traçar as diretrizes de maneira a compatibilizar os programas de implantação de
terminais para atendimento das reais demandas de passageiros e de ônibus.

Cabe ao DER/MG, conforme determina o Decreto 44.603, de 22 de agosto de 2007,
que trata do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas – RSTC, a aprovação do projeto básico de
arquitetura, e de reforma, bem como as normas de funcionamento dos terminais
rodoviários de passageiros – TRP, dentro do Estado de Minas Gerais.

Assim, visando orientar tanto as Prefeituras que pretendem construir ou reformar os
terminais rodoviários existentes, como os técnicos do DER/MG responsáveis pelo
setor, este manual propõe um roteiro de estudos que aborda toda a sistemática de
implantação de terminais rodoviários.
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PARTE I – ESTUDOS PRELIMINARES
1.1 – INTRODUÇÃO

Os estudos preliminares propõem um roteiro envolvendo desde a ação da autoridade
municipal que pretende implantar um terminal rodoviário de passageiros até o
levantamento de dados visando fornecer subsídios para análise e avaliação das
alternativas disponíveis para a escolha do local.
Os estudos preliminares requerem a execução das seguintes etapas:

1.2– PEDIDO DA AUTORIDADE

Trata-se de comunicação da Prefeitura ao Departamento de Estrada de Rodagem do
Estado de Minas Gerais – DER/MG informando o interesse de implantação de
Terminal Rodoviário de Passageiros em seu município.

1.3 – LEVANTAMENTO DE DADOS

A partir do recebimento do ofício da Prefeitura acima referenciado, antes da visita ao
local por técnico do DER/MG, devem ser executadas as seguintes tarefas:

1.3.1 – Dados da Cidade
Encaminhamento pelo DER/MG, à Prefeitura Municipal, de ofício solicitando o
preenchimento do questionário 1.3.1 - Informações do Município (Anexo I) e o regime
de funcionamento das linhas interestaduais e municipais que irão utilizar o terminal.
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A seguir, um sucinto detalhamento das informações a serem levantadas da cidade,
ressalvando que o porte da cidade e as características locais podem implicar em
simplificação ou alterações deste levantamento, bem como na possibilidade de uso
de alternativas de desenvolvimento dos estudos que permitam atingir os mesmos
resultados.

Através do exame do questionário 1.3.1 - Informações do Município (Anexo I), de
plantas de zoneamento urbano ou da região metropolitana, plantas do sistema
rodoviário, planos de elaboração e coleta de dados sobre a demanda de transporte
rodoviário de passageiros, devem ser considerados os seguintes parâmetros:
a) Definição dos limites das principais vias de acesso e circulação;
b) Localização de terminais urbanos ou postos de irradiação de viagens (zonas
geradoras);
c) População residente;
d) População flutuante;
e) Uso do solo;
f)

Nível social;

g) Custo médio de aquisição da área;
h) Sistema rodoviário com indicação de extensão, número de faixas, volume e
capacidade do tráfego;
i)

Tendências de expansão do meio urbano;

j)

Prováveis modificações de uso do solo;

k) Extensão, capacidade e condições de trafegabilidade do sistema viário urbano, e
sua acessibilidade à malha rodoviária;
l)

Levantamento do movimento médio diário de ônibus que servem ao município;

m) Levantamento das linhas interestaduais da ANTT que irão utilizar o terminal.
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1.3.2 – Levantamento junto à Secretaria de Estado de Transporte e Obras
Públicas – SETOP
Devem ser solicitados à SETOP os Quadros de Regime de Funcionamento – QRF
das linhas intermunicipais do Estado de Minas Gerais que irão utilizar o Terminal.

1.3.3 – Tabulação dos Dados
Tabulação dos dados contidos nos QRF e preenchimento do formulário 1.3.3 Frequência das Linhas (Anexo II), relativo às linhas intermunicipais e interestaduais.

Obs.: Para as linhas em trânsito com paradas de 15 minutos considera-se como
partida.

1.4 – CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO

Este item é tratado adiante na Parte ll.

1.5 – VISITA AO LOCAL

De posse das informações iniciais e verificada a possibilidade de implantação do
Terminal no local indicado pela respectiva Prefeitura, é necessária a visita de técnico
da Diretoria de Fiscalização do DER/MG ao local.
1.6 – AVALIAÇÃO DO TERRENO

O artigo 35 do RSTC – Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas, Decreto 44.603, de 22 de agosto de 2007,
determina que a localização do terminal de passageiro é de responsabilidade do
município interessado. Entretanto, é recomendável que sejam levantadas as demais
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informações complementares visando fornecer subsídios para orientar
Administração Municipal na escolha do local de implantação do terminal.

a

O Manual de Implantação de Terminais Rodoviários de passageiros - MITERP
(1986), na Parte III, em Diretrizes para Avaliação, cita que a escolha da localização
de terminal deve atender a determinados parâmetros específicos, conforme descritos
a seguir:
“Considera-se como solução mais conveniente para localização do terminal aquela
que, harmonizada com o planejamento urbano da cidade e com o sistema viário
local, de forma a atender satisfatoriamente aos interesses do passageiro e das
transportadoras que irão operar no terminal.

A conciliação da localização do terminal com o interesse de planejamento urbano da
cidade será avaliada em conformidade com os planos ou tendências de uso do solo
e de desenvolvimento do sistema viário”.

No presente trabalho, há que se acrescentar a importância da acessibilidade para
motoristas e pedestres.

Citando, ainda, os referidos parâmetros do MITERP, “o fator básico de medida do
grau de atendimento ao interesse do passageiro, em termos de localização do
terminal, é representado pelas condições de comunicação entre o terminal e as
zonas urbanas ou metropolitanas onde se concentram a maior parte dos mercados
de passageiros, quer devido à proximidade física, quer pela possibilidade de
integração com o sistema de transporte coletivo urbano.

O interesse das empresas transportadoras que irão operar no terminal, em termos de
localização do mesmo, é aferido pelas condições de acesso dos ônibus ao sistema
rodoviário que converge à cidade, quer pela extensão, quer pela existência de vias
descongestionadas, influindo no tempo de percurso dos ônibus, dentro da área
urbana.
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A escolha da localização deve ser feita pela avaliação das alternativas previamente
julgadas viáveis, inclusive quanto à disponibilidade de área suficiente para a
capacidade requerida para o terminal”.

Há que se destacar, neste manual, para a necessidade de disponibilidade de área
suficiente para futura expansão das instalações do terminal.

Continuando a exposição dos parâmetros descritos pelo MITERP, “quando o poder
público estadual ou municipal dispuser de terreno com área suficiente para a
capacidade requerida pelo terminal, de modo que, pela sua situação, o órgão de
planejamento urbano regional ou local comprove que a localização do terminal
naquele terreno irá promover benefícios para o desenvolvimento urbanístico da
cidade, sem prejudicar o interesse do usuário e o fluxo de acesso às rodovias,
poderá ser dispensada a avaliação de outras alternativas, sendo indispensável,
entretanto, a realização das etapas de levantamento de dados, análise e avaliação
da solução pretendida.

Quando os resultados do estudo indicarem que o pleno atendimento dos interesses
do usuário e das transportadoras depende da execução de obras viárias ou de
modificações no sistema de transporte urbano local, poderá ser aprovada a
localização do terminal, condicionada à programação, por quem de direito, das
referidas obras e modificações, de modo que sejam concluídas simultaneamente
com a implantação do terminal”.

No presente estudo, o formulário 1.6.a – Laudo de Avaliação do Local de
Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros (Anexo III), abrange todas as
informações descritas a seguir, sendo consideradas as condicionantes pertinentes às
características básicas próprias da área, bem como os aspectos urbanísticos.

A primeira ótica compreende os seguintes fatores:
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dimensões,



área,



forma,



topografia,



solo



condições de aquisição.

O segundo enfoque considerado na avaliação é quanto aos aspectos urbanísticos
locais, tais como:


Infraestrutura,



Posição geográfica,



Sistema viário de entorno,



Grau de interferência dos equipamentos urbanos próximos,



Vias de acesso ao sistema rodoviário,



Grau de harmonia com o planejamento.

A partir do pré-dimensionamento arquitetônico do terminal rodoviário de passageiros
do Município, elaborado pelo DER/MG, deverão ser considerados os seguintes itens:


Planta cadastral, fornecida pela Administração Municipal, com a respectiva
localização da área;



Formas geométricas do terreno (retângulo, quadrado, etc.), dimensões e área
total;



Características topográficas (cortes/aterros, etc.);



Infraestrutura urbanística local:
a) existente;
b) programada;



Existência de córregos/brejos,
pluviais/esgotos construídas;

possibilidades
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de

inundações

e

redes



Condições das vias de acesso e de entorno com atenção para a largura da
plataforma, tipo de topografia, condições de tráfego e tipo de pavimento;



Sistema rodoviário que demanda à cidade – acessibilidade à malha rodoviária;



Harmonização com o planejamento urbano;



Distância das zonas geradoras de passageiros;



Existência de equipamentos incompatíveis à operação de terminal, como
escolas, hospitais, etc;



Tendências

de

expansão

do

meio

urbano,

caracterizando

prováveis

modificações no uso do solo, extensões do sistema viário interno ou de acesso
à rede rodoviária, que contribuam para a escolha da área;


Existência de áreas alternativas disponíveis e respectiva triagem.



Avaliação das alternativas e escolha do terreno para a construção do terminal.

Para preenchimento do formulário 1.6.1a – Laudo de Avaliação da Local de
Implantação de Terminai Rodoviário de Passageiros seguem os esclarecimentos:
Item 1 – Caracterização do terreno
Item 1.1 – Dimensões do terreno
Item 1.2 – Área total do terreno
Item 1.3 – Forma do terreno: retangular, quadrada, etc.
Item 1.4 – Tipo de topografia: ondulada, plana, etc.
Item 1.5 – Material predominante no solo: silte argiloso, argila siltosa, laterítico, etc.
Item 1.6 – Aquisição: se o terreno pertence à Prefeitura ou a terceiros.

Item 2 – Aspectos urbanísticos
Item 2.1 – Infraestrutura
Item 2.1.1 – Rede de água: existente ou não
Item 2.1.2 – Rede de esgoto: existente ou não
Item 2.1.3 – Rede elétrica: existente ou não
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Item 2.1.4 – Rede telefônica: existente ou não
Item 2.1.5 – Transporte urbano: existente ou não
Item 2.2 – Posição geográfica do terreno
Item 2.2.1 – Distância do terreno ao centro da cidade
Item 2.3 – Sistema viário de entorno
Item 2.3.1 – Tipo de pavimentação predominante: asfalto, poliédrico, etc.
Item 2.3.2 – Largura da plataforma da via de acesso ao terminal
Item 2.3.3 – Topografia: plana, ondulada, etc.
Item 2.3.4 – Condições de tráfego: excelente, boa, ruim, péssima
Item 2.4.1 – Grau de interferência ao terminal: existente ou não
Item 2.5 – Vias de acesso ao sistema viário
Item 2.5.1 – Tipo de pavimentação predominante: asfalto, poliédrico, etc.
Item 2.5.2 – Largura da plataforma
Item 2.5.3 – Topografia: plana, ondulada, etc.
Item 2.5.4 – Distância do sistema rodoviário ao terminal
Item 2.5.5 – Condições de tráfego: excelente, boa, ruim, péssima.
Item 2.5.6 – Necessidade de adaptação: sim ou não.
Item 2.6 – Grau benéfico para o desenvolvimento urbano: excelente, bom,
indiferente, nenhum.
Item 2.7 – Grau de harmonia com o planejamento urbano: excelente, bom,
indiferente, ruim.

Além dos requisitos descritos para escolha do terreno, é importante que já se tenha
feito o estudo da classificação do terminal a ser visto na Parte II deste manual.
Definida a classe do terminal, as tabelas 1.6b e 1.6c, a seguir, mostram a estimativa
de áreas necessárias do terreno por classe e tipo de plataforma para implantação do
terminal.
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Tabela 1.6b – Valores Limites Estimativos de Áreas Necessárias (m2) para
Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros (para 1 Pavimento)

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

H

9000

5400

3400

1700

1000

TIPO DE
ACOSTAMENTO

36400

25900

17300

90º
25900
33700

17300
24100

9000

5400

16100

8500

3400
5100

1700
3200

1000

700

1700

900

60º
24100
37100

16100
26600

8500

5100

17900

9600

3200
6000

1700
4000

900
2200

700
1400

45º
26600
38500

17900
27400

9600

6000

18400

9700

4000
6000

2200
3900

1400
2100

1200
1300

30º
27400
37500

18400
26600

9700

6000

17800

9200

3900
5600

2100
3500

1300

1100

1700

900

0º
26600

17800

9200

5600

Fonte:DER/MG.
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3500

1700

900

700

Tabela 1.6c – Valores Limites Estimativos Genéricos de Áreas Necessárias (m2)
para Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros (para 1 Pavimento)

CLASSE

A
38500

B
27400

C
18400

D
9700

E

F

6000

4000

G

H

2200

1400

VALORES
24100

16100

8500

5100

Fonte:DER/MG.
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3200

1700

900

700

PARTE II – CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
2.1 – INTRODUÇÃO

A classificação e dimensionamento de terminais rodoviários têm por objetivo
padronizar e uniformizar áreas de utilização dos setores de uso público, de serviço
público, de administração, operacional e comercial de acordo com o
dimensionamento para cada situação de demanda. As áreas e instalações são
recomendadas conforme a classe do terminal.

Para a classificação, é considerada a projeção da demanda de transporte coletivo,
para período não inferior a dez anos, prevendo uma saturação de suas instalações
dentro deste prazo.

2.2 – METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO
Para determinar a classificação e o número de plataformas de embarque e
desembarque do terminal em estudo, é apresentada, a seguir, a metodologia de
classificação e o pré-dimensionamento operacional conforme formulário 2.2 – PréDimensionamento Operacional de Terminal Rodoviário de Passageiros (Anexo IV).
Os parâmetros do horizonte atual requerem cuidados especiais na obtenção dos
dados, pois é com eles que são calculados os parâmetros do horizonte futuro e
consequentemente a classificação do terminal rodoviário a ser dimensionado.
A partir dos dados do formulário 1.3.3 – Frequência das Linhas (Anexo II), é
calculado o Número Médio de Partidas Diárias (p), o Número Médio de Chegadas
Diárias (c) e o Número Médio Diário de Ônibus em Trânsito (t).
Também podemos obter o Número Médio Diário de Ônibus em Trânsito (t) pela
seguinte expressão:
t=c-p
Para calcular a Demanda Média Diária atual (d), é somado o Número de Partidas
Diárias à terça parte do Número Médio Diário de Ônibus em Trânsito (t):
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d = p + t/3
Para aferirmos a Ocupação Máxima Atual Simultânea de Plataformas (Oa), é
observado o Número Máximo de Partidas Simultâneas (sp), e o Número Máximo de
Chegadas Simultâneas (sc).
determinação da Demanda Futura, calcula-se m.
m = (1 + i/100)A, sendo,
m = coeficiente de projeção ou majoração;
i = (2 a 5)% – taxa anual de incremento da demanda adotada pelo (DER–MG;
A = 10 anos – horizonte de projeção (horizonte ideal).
Utilizando-se o coeficiente de projeção, o DER/MG define o número de plataformas
e, conforme Formulário 2.2b – Classificação de Terminal Rodoviário de Passageiros,
mostrada a seguir, procede-se à classificação do terminal. Para isto, deve-se
considerar como fator principal o “Número de Partidas Diárias” e, em função deste, é
fixada a quantidade de plataformas de embarque e desembarque, observando-se o
número de pico (número de partidas simultâneas) e de partidas diárias.
Para melhor entendimento da Formulário 2.2b – Classificação de Terminal
Rodoviário de Passageiros seguem alguns esclarecimentos:


Item 1: Número Médio de Partidas Diárias no período de 1 (um) ano.



Item 2: Número Máximo de Partidas Simultâneas em horário de pico.



Item 3: Número de Plataformas de Embarque para o atendimento ao Número
Médio de Partidas Diárias. Os valores intermediários e externos são obtidos por
interpolação ou extrapolação, sendo 1 (um) o número mínimo de plataformas.



Item 4: Número de Plataformas de Desembarque considerando em média como
um terço do Número de Plataformas de Embarque, sendo 1(um) o número
mínimo de plataformas.

No caso de o terminal possuir movimento acima de 1.250 (hum mil duzentos e
cinquenta) partidas diárias, este deve ter dimensionamento especial ou ainda
proceder a estudos para verificar a possibilidade de implantação de mais de um
equipamento.
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Formulário 2.2b – Classificação de Terminal Rodoviário de Passageiros

ITEM
FATORES

CLASSE

1

2

NÚMERO MÉDIO NÚMERO MÁXIMO DE

3

4

NÚMERO DE

NÚMERO DE

DE PARTIDAS

PARTIDAS SIMULT.

PLATAFORMAS DE PLATAFORMAS DE

DIÁRIAS

(PICO)

EMBARQUE

DESEMBARQUE

1250

64

64

21

901

45

45

15

900

45

45

15

601

30

30

10

600

30

30

10

401

20

20

7

400

20

20

7

251

13

13

5

250

13

13

5

151

8

8

3

150

8

8

3

81

5

5

2

80

5

5

2

25

2

2

1

1

1

1

A

B

C

D

E

F

G
24
H
15
RESPONSÁVEL TÉCNICO - DER/MG:

DATA:

MUNICÍPIO:

Fonte: DER/MG.
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2.3 – DIMENSIONAMENTO

A partir do número de plataformas de embarque e desembarque, são definidas as
áreas e instalações. Portanto, o número de plataformas deve ser fator predominante
do dimensionamento das unidades e instalações do terminal. Obedecido o critério de
definição de setores, mostrado a seguir, utiliza-se planilha específica para cada
classe de terminal rodoviário (A a H), conforme Formulário 2.3 – Classificação e
Dimensionamento de Terminal Rodoviário de Passageiros (Anexo V).
Para as instalações de embarque e desembarque, as áreas, dimensões e os
números de unidades indicados referem–se aos limites inferior e superior do número
de plataformas correspondentes a cada classe. Os valores intermediários e externos
são obtidos através de interpolação ou extrapolação.
2.3.1 – Definições dos Setores
Conforme formulário 2.3 – Classificação e Dimensionamento de Terminal Rodoviário
de Passageiros (Anexo V), devem ser previstos os seguintes setores:

a) Setor de Uso Público
As áreas de uso público são aquelas destinadas ao atendimento dos usuários em
geral, envolvendo o atendimento para a operação de embarque e desembarque no
terminal.

b) Setor de Serviços Públicos
As áreas de serviços públicos são destinadas às atividades de apoio, assistência e
proteção aos usuários do terminal. São exercidas por entidades públicas, privadas e
pela Administradora.

c) Setor de Operação
As áreas de operação são destinadas às seguintes atividades: venda de passagens,
administração das transportadoras, espera, chegada e saída dos ônibus e embarque
e desembarque de passageiros nos ônibus.
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d) Setor de Comércio
As áreas comerciais são aquelas destinadas às atividades de venda de bens aos
usuários e outras de natureza comercial.

e) Setor de Administração
As áreas de administração são aquelas destinadas à Administradora do Terminal
para que ela possa exercer as atividades que lhe são pertinentes.

2.3.2 - Exemplo de Dimensionamento
Como exemplo de dimensionamento de uma área do salão de espera de embarque,
e aplicando o método de interpolação, é mostrada a simulação abaixo:

Simulação:
Dado terminal foi classificado em “A” e o número de partidas futuras diárias igual a
1.000 partidas. Para se determinar a área do salão de espera de embarque, o
procedimento será o seguinte:


Formulário 2.2b – Classificação de Terminal Rodoviário de Passageiros –
(classe A), número médio de partidas de 901 a 1.250 partidas, pag. 13.



Formulário 2.3 – Classificação e Dimensionamento de Terminal Rodoviário de
Passageiros–Anexo V – (classe A), salão de espera: embarque de 2.450 a
3.150 metros quadrados, pag. 111.

Se o número de partidas diárias for 1.000, interpolação tem–se uma área de 2.649
metros quadrados.

Procede-se a interpolação para todas as demais áreas, somando–as e
acrescentando percentuais para o setor de operação, vias internas, circulação, etc.
Estabelecem–se, assim, valores, não só para a área de construção, como também
para a área do terreno.
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PARTE III – PROJETO ARQUITETÔNICO
3.1 – INTRODUÇÃO

Este capítulo estabelece as diretrizes para a elaboração do projeto arquitetônico de
Terminal Rodoviário de Passageiros e orienta para que haja uma adequada
organização espacial visando a elaboração de um projeto que concilie
funcionalidade, conforto, segurança e economia, de acordo com as condições
específicas de cada município.

O projeto arquitetônico deve atender às condições mínimas estabelecidas por este
Manual, podendo ser majoradas, desde que não implique na mudança de classe do
terminal. Tem como principal objetivo a garantia da funcionalidade e qualidade das
instalações, de forma a proporcionar padrões adequados de eficiência e eficácia.

A elaboração do projeto, em consonância com as diretrizes do DER/MG, implica na
constituição de um terminal economicamente viável, em termos de custo de obra,
funcionalidade e auto sustentabilidade.

Considerando que os terminais devam atender tanto às necessidades presentes
quanto às futuras, é importante que o projeto permita acréscimos de forma que não
haja interferência no funcionamento do terminal, o que implica na conveniência de
uma estrutura modular.

O projeto arquitetônico deve prever o seguinte:
a) áreas e dependências dos setores operacional, de administração, de serviço e de
uso público, de acordo com a classificação do terminal.
b) sistema de sinalização e dispositivos visuais de acordo com a norma da ABNT –
NBR 9050– Acessibilidade e do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
c) instalações e equipamentos para atendimento aos setores operacionais e
comerciais.

17

3.2 – METODOLOGIA

Considerando-se o pré-dimensionamento técnico-operacional fornecido pelo
DER/MG ao município envolvido, deve-se proceder, sob a responsabilidade do órgão
municipal, à elaboração dos projetos de engenharia.

Quanto ao projeto arquitetônico, este deve seguir as diretrizes pré-fixadas neste
Manual.

Também, deve proporcionar maior flexibilidade de dimensionamento ao projeto
arquitetônico a fim de permitir o acréscimo nas instalações, sem que os mesmos,
quando da execução, venham a interferir no funcionamento do terminal. Para
atender a esta diretriz, é pertinente a utilização de projeto modular, podendo, em
função da análise de custo, utilizar projeto modular em estrutura pré-moldada, com
cobertura metálica (convencional se possível).

Conforme determina o MITERP na parte IV, é necessário:

 utilizar o equipamento como infraestrutura básica do serviço de transporte
rodoviário de passageiros e a organização espacial de todas as atividades que se
exercerão em seu interior;
 definir a organização espacial através de estudos locais, que considerem todos os
elementos que possam influir na implantação e que levem ao estabelecimento de
diretrizes a serem aplicadas para definição do partido arquitetônico a ser adotado,
visando dar ao projeto melhor adequação;
 conciliar um sistema funcional com solução simples e econômica, prevendo
esquema de iluminação, ventilação, acesso e circulação, adequados ao conforto
do público usuário e operadores.
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3.3 - CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Conforme definição dos setores no item de 2.3 – Dimensionamento (Parte II), é
importante que se tenha uma estimativa das áreas a serem construídas. Para isso, é
mostrada a seguir, a Tabela 3.3 com as – estimativas de áreas construídas, em
porcentagem, por setor:
Tabela 3.3 – Estimativas de Áreas Construídas
Setor ou Elemento

% do Total

Operações Internas
Uso Público
Serviços Públicos
Administração

52

Comercial

25

Circulações

23

Ocupação do Terreno

% do Total

Construção

40

Acessos
Estacionamento

60

Espera para ônibus
Paisagismo
Fonte: Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM

Para a elaboração do projeto arquitetônico são descritos os critérios, específicos por
setor:

3.3.1 – Setor de Uso Público
Nos terminais classe A, B, C e D as áreas de espera destinadas ao público devem
ser específicas e distintas para a operação tanto de embarque quanto desembarque
e com quantidades de assentos conforme sua classificação. As instalações
independentes para desembarque podem ser dispensáveis nas classes E, F, G e H,
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devendo, neste caso, as instalações de embarque serem dimensionadas para
atendimento também ao desembarque.

As instalações para sanitários masculino e feminino de embarque e desembarque
devem ser de fácil acesso e podem ser agrupadas em mais de um conjunto, de
acordo com a situação específica de projeto, e todos devem dispor de fácil acesso
aos respectivos salões de espera. Nas classes E, F, G e H são dispensáveis as
instalações para desembarque referentes a essas classes, desde que as plataformas
de embarque tenham sido dimensionadas considerando também o atendimento ao
desembarque.

Para os vãos de acesso do salão de espera para as instalações de embarque e
desembarque são definidas larguras de acordo com a classe do terminal, variando
de 2,50m para a classe “H” e de 6m para a classe “A”.
A área de estacionamento para carros particulares deve estar localizada em local de
fácil acesso e que proporcione segurança para o tráfego de pedestres. Deve ser
dimensionada conforme a classificação do terminal (A a H) como mostra no
Formulário 2.3 – Classificação e Dimensionamento de TRP (anexo IV).

3.3.2 – Setor de Serviços Públicos
O Posto de Informações se destina ao setor de informações do terminal e turísticas
quando houver demanda. Deve estar localizado de modo a permitir melhor
visibilidade ao usuário, de preferência próximo à entrada principal.

A Sala de Achados e Perdidos é usada para guarda de objetos achados e perdidos.
Para os terminais de classes A, B, C e D deve ser previsto setor sobre achados e
perdidos. Nos terminais de classe E, F e H o serviço em questão pode estar junto
com o posto de informações.

A Sala de Guarda-Volumes é destinada à guarda de bagagens. Este serviço deve
localizar–se preferencialmente junto às plataformas de desembarque.
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Para o serviço de telefone público é necessário destinar uma área específica, isenta
de ruídos e de fácil acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais.

O Posto de Juizado de menores deve estar localizado o mais próximo possível das
plataformas de embarque.

O Posto de Assistência Social e Socorros de Urgência são indicados para as classes
A, B, C e D e opcional para as demais classes.

Os Postos de Fiscalização do DER/MG e da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT devem estar localizados próximos às plataformas de embarque.
Nas classes A, B, C e D os postos são independentes e nas classes de E e F esses
postos podem funcionar em uma mesma área. Para as classes G e H é opcional.

O serviço de policiamento é indicado para as classes A, B, C e D, sendo opcional
para as demais classes. Deve estar em local estratégico, de forma a permitir melhor
controle das áreas de circulação e de espera.
3.3.3 – Setor de Administração
Trata-se das dependências destinadas ao atendimento do setor administrativo do
Terminal, envolvendo a administração, serviços gerais, serviços de controle (som e
telecomunicações), vestiário, sanitários masculino e feminino e depósito de lixo.
As áreas de administração devem ser implantadas isolando–as dos demais setores,
de forma a evitar interferências com o uso do terminal e possibilitar acesso somente
ao pessoal da Administradora.

É necessário prever:


área destinada ao uso comum pelos funcionários das transportadoras e firmas
comerciais que exercem atividades no terminal (vestiários, sanitários e
armários);



sala de controle para fiscalizar a chegada e saída de ônibus nas plataformas;
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área de serviço (tanque, varal, etc.) para suporte às atividades de
limpeza/faxina do terminal.

3.3.4 – Setor de Comércio
A área destinada às atividades comerciais pode ficar junto às áreas de uso público,
desde que não prejudique a movimentação dos usuários.
O setor comercial não deve criar obstáculos ao livre fluxo de acesso/compra de
passagens/espera/embarque.
Em qualquer terminal o equipamento comercial mais importante é o bar ou
lanchonete.

A área comercial não deve ultrapassar 25% da área total interna do terminal para
que as atividades comerciais não sejam preponderantes em relação às demais cujo
fim precípuo é o atendimento do usuário e pessoal das transportadoras e
administração.

3.3.5 – Setor de Operações
Este setor está relacionado com as atividades dominantes da rodoviária: compra de
passagens, embarque, desembarque, movimentação de ônibus, envolvendo:


setor externo: plataformas de embarque e desembarque,



setor interno: módulos de bilheterias destinadas à venda de passagens e
respectivas agências cuja finalidade é complementar as funções das empresas
transportadoras, tais com o despacho de encomendas, gerência, etc.

Nas plataformas de embarque e desembarque, a forma de acostamento dos ônibus
pode ser longitudinal, diagonal (30º, 45º e 60º) ou frontal (90º), dependendo da área
e forma do terreno disponível.

22

É importante salientar que, dependendo do terreno e do tipo de plataforma, é
necessário que o acesso para entrada e a saída dos ônibus no terminal seja
independente.

Os modelos de plataformas são apresentados no Anexo VI – Modelo de Plataformas,
com as áreas mínimas referentes às situações de acostamento acima citadas.

Algumas vantagens e desvantagens são descritas a seguir:

23

Tabela 3.3a – Vantagens e Desvantagens entre os Tipos de Acostamento

Tipo de
Acostamento

Vantagens

Desvantagens
 Resulta em terminais muito
extensos

 Requer menor área coberta
Longitudinal

 Menor custo na cobertura

 No caso de plataformas
paralelas, cria cruzamentos
perigosos
passageiros

Diagonal

Frontal

 Libera mais espaço para os
passageiros
 Reduz o comprimento do
terminal

para

os

 Exige beirais de grandes
dimensões
 Exige beirais extensos
 Requer áreas maiores para
manobras

Fonte: Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM

A cobertura das plataformas de embarque e desembarque deve estar a uma altura
de no mínimo 5,0 metros do piso e deve abranger 2/3 do comprimento do ônibus. As
quinas das plataformas devem ser arredondadas para evitar danos aos pneus. É
opcional a instalação de caixas de brita para vazamento de óleo de motor.

Em qualquer hipótese de acostamento é necessário considerar faixa de circulação
para os ônibus de 3,50m, conforme indicado nos citados modelos.

Para os ônibus que acostarem nos boxes extremos da plataforma de embarque e
desembarque deve ser prevista área lateral para manobra.
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A largura da faixa de circulação frente à plataforma deve ser igual ou maior que
5,0m.

O pátio de manobra dos ônibus deve ser isolado com obstáculo físico para impedir a
circulação de pedestres.

No caso da existência de pilares, estes deverão estar localizados de forma a garantir
uma distância mínima de 1,50m do ônibus, o que implica na necessidade de
aumento da largura do passeio entre os boxes.

As áreas de espera para os ônibus denominadas mangueiras destinam–se aos
ônibus que aguardam o momento de acostarem na plataforma de embarque e
desembarque. Esta área deve ser suficiente para acomodar o número de ônibus
igual a 50% (cinquenta por cento) do número de plataformas de embarque. Esta área
deve ser prevista para terminais de classe A, B, C e D devendo estar dentro da área
pertencente ao terminal ou na sua adjacência, desde que seja garantido seu
isolamento com pedestres e veículos e que permita o trânsito livre para o
deslocamento dos ônibus até as plataformas de embarque.

Devem ser previstas valas ou rampas para vistoria de ônibus nos terminais de classe
A, B, C e D, sendo dispensadas para as demais classes.

A pista de acesso deve ter largura mínima de 7,0 (sete) metros e raio de giro mínimo
de 15,0 (quinze) metros conforme desenho – Trajetória Mínima de Conversão, Anexo
VII.

O salão de espera deve ser projetado com elementos que promovam o conforto dos
passageiros, com boa ventilação e protegido da ação de ventos e tempestades.
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As bilheterias devem estar localizadas em área que permita a integração com as
demais áreas envolvendo a entrada, salão de espera e plataforma de embarque. É
importante que o local esteja posicionado de forma a garantir condições de conforto
ao funcionário no exercício da atividade de venda, como evitar o sol direto e possuir
luminosidade e temperatura adequadas.

O número de bilheterias, dispostas em módulos, deve ser suficiente para abrigar
todas as empresas que operam no terminal rodoviário devendo ser prevista uma
reserva técnica inicial mínima de 20% (vinte por cento) do número previsto sendo
que cada bilheteria não poderá possuir dimensão menor que 2 (dois) metros,
devendo ser consideradas as seguintes dimensões:


área mínima: 4,00 m2



testada de balcão (lado da bilheteria destinado ao atendimento dos usuários na
venda de passagens): 2,00 m



área para público: faixa mínima de 3(três) metros e área mínima de 6 (seis)
metros quadrados.

As Agências destinam–se às atividades administrativas relacionadas exclusivamente
com o transporte de passageiros. Os módulos de Agência devem ter quantidade que
atenda às transportadoras, da mesma forma que as bilheterias. Deve possuir área
mínima de 6,00 m2 e estar situada adjacente à bilheteria ou ambas integrarem uma
só unidade. As Agências podem ser dispensadas para as classes E, F, G e H.

3.3.6 – Área de Circulação
A área de circulação geral deve interligar todos os setores existentes e deve
representar 30% (trinta por cento) da área total construída, não computando a área
de plataformas.

É necessário prever circulação que atenda aos fluxos distintos de pedestres e
veículos, tornando os deslocamentos fáceis e seguros, a saber:
a) Circulação de pedestres:
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Para o embarque e desembarque de passageiros devem ser previstos 2 (dois)
fluxos independentes sendo um para o acesso ao terminal, compra de passagem,
espera, embarque em ônibus, e o outro para desembarque de ônibus e embarque
em transporte coletivo ou individual urbano.
Para outras atividades não específicas do terminal, devem ser destinadas áreas
de acesso e fluxos de circulação distintos, a fim de garantir que não haja
interferência com a área de acesso e os fluxos de circulação das atividades
próprias do terminal.
Para a circulação de pedestres, deve-se evitar obstáculos e racionalizar ao
máximo os caminhamentos, e substituir, quando possível, as escadas por rampas.
A movimentação de pessoas para as atividades comerciais não deve interferir na
circulação para embarque e desembarque de passageiros.
Procurar impedir ao máximo, através de obstáculo físico, o tráfego de pedestres
em local de circulação de veículos.
Para o pessoal da administração deve ser prevista circulação específica
independente dos demais fluxos de tráfego.
b) Circulação de veículos:
A circulação dos ônibus dentro do terminal, além de fácil acesso, deve atender às
condições de segurança, com reserva de vias exclusivas ao trânsito desses
veículos e, quando necessária, a instalação de obstáculo físico, impedindo assim
o tráfego de pedestres.
Prever para os terminais de classes A, B, C e D, circulação de táxis e de veículos
particulares em 2 (dois) fluxos distintos para chegada e saída do terminal.

3.3.7– Demais Requisitos
No caso do terminal situar–se próximo de rodovia federal ou estadual, deve ser
respeitada a distância mínima da faixa de domínio e faixa non aedificandi,
estabelecidas por legislação.
Deve ser elaborado projeto de instalações de proteção contrafogo e combate a
incêndio conforme legislação pertinente.
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A apresentação do projeto arquitetônico deve ser feita de acordo com a norma NBR 6492 da ABNT - Representação de Projetos de Arquitetura e encaminhada ao
DER/MG na Diretoria de Fiscalização – DT, com dois jogos de cópias xerográficas,
contendo:


planta de situação – indicando os limites do terreno, os acessos e os fluxos dos
veículos e pedestres, a localização da edificação e a representação das curvas
de nível, se for o caso;



planta de locação – onde os elementos projetados estão referenciados a um
sistema de coordenadas, que permita definir claramente os elementos
geométricos;



plantas e cortes esquemáticos – localizando os diversos ambientes, os
principais fluxos de circulação, os principais elementos estruturais, as projeções
das coberturas;



detalhes – pormenores e ampliações necessários ao perfeito conhecimento da
solução proposta;



fachadas e perspectivas – que permitam a compreensão dos espaços
arquitetônicos;



memorial descritivo da solução arquitetônica proposta – com considerações
sobre sistema estrutural, sistemas de instalações, paisagismo e indicações sobre
os materiais de acabamentos e processos construtivos.

É necessária a apresentação do Termo de Responsabilidade Técnica – ART ou
Relatório de Responsabilidade Técnica – RRT.
O projeto de engenharia do terminal deve ser submetido ao exame e aprovação do
DER/MG, na Diretoria de Fiscalização – DT/NTR que presta assessoria técnica, na
fase de elaboração do mesmo, sem ônus para o município.
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PARTE IV – ACESSIBILIDADE
4.1 – INTRODUÇÃO

A eficácia do atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais – PNE e
pessoas com mobilidade reduzida, nos terminais rodoviários de passageiros, devem
ter como atributo principal a oferta de um adequado padrão de qualidade dos
serviços, sem prejuízo ao princípio do desenho universal.

A busca da acessibilidade universal aos Portadores de Necessidades Especiais –
PNE e pessoas com mobilidade reduzida devem compreender o conhecimento da
legislação pertinente à matéria, os princípios do desenho universal, conceitos de
cidadania e da diversidade de deficiências existentes.

Na busca de um desenho capaz de atender a todas as pessoas, não se pode ignorar
que existem diferenças entre usuários que nem sempre possibilitam um elemento
único de projeto. Entretanto, estabelecer o desenho universal não significa adotar e
repetir incansavelmente os padrões técnicos de uma dada norma. Neste sentido, o
conceito de desenho universal deve ter como elemento norteador o aperfeiçoamento
constante das condições de utilização e circulação das pessoas pelos espaços do
terminal.

4.2 – MEDIDAS PARA A ACESSIBILIDADE

Na aprovação técnica dos projetos arquitetônicos de novos terminais rodoviários e de
reforma dos terminais já existentes, o DER/MG exige os critérios de acessibilidade
definidos na Lei Federal n° 10.098/00, na Lei Estadual n° 11.666/94 e dos critérios
definidos na NBR 15320 e NBR 9050 da ABNT, ou legislação que venha a substituíla assegurando a configuração de, pelo menos, uma Rota Acessível, interligando
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todos os espaços de uso público, serviços e equipamentos, definida pelos elementos
a seguir:

4.2.1 – Na Área Externa
a) As calçadas externas devem ter largura livre mínima de 120cm e atender aos
critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT;
b) Nos locais destinados à travessia de pedestres, as calçadas devem ter o meio fio
rebaixado e rampas com inclinação máxima de 8.33%, seguindo os demais
critérios definidos pela mesma NBR 9050 da ABNT.

4.2.2 – No Estacionamento
a) Devem ser reservadas, no mínimo, 2% das vagas do estacionamento aberto ao
público do terminal rodoviário para pessoas com deficiência na mobilidade,
localizando–as o mais próximo possível da entrada do terminal e sinalizando–as
devidamente conforme critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT;
b) Deve ser garantida a circulação e a sinalização adequadas ligando as vagas à
entrada do terminal rodoviário conforme critério da NBR 9050 da ABNT.

4.2.3 – Na Área para Embarque e Desembarque
a) As áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros em veículos
particulares devem ter dimensões e sinalização adequadas conforme critérios
definidos pela NBR 9050 da ABNT.

4.2.4 – Na Entrada do Edifício do Terminal Rodoviário
a) Sempre que houver desnível, degrau ou escada na(s) entrada(s) do terminal
rodoviário, devem ser instalada rampa com inclinação máxima de 8,33%,
atendendo aos demais critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT;
b) A(s) porta(s) de entrada do terminal rodoviário deve(m) atender aos critérios
definidos pela NBR 9050 da ABNT;

30

c) A(s) entrada(s) do terminal rodoviário deve(m) ser devidamente sinalizada(s)
conforme critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT.

4.2.5 – No Interior do Edifício do Terminal Rodoviário
a) A circulação deve ter espaço livre de passagem com a largura mínima de 2,5cm,
com piso antiderrapante e atender aos demais critérios definidos pela NBR 9050
da ABNT;
b) Em espaços amplos, deve ser definida uma rota acessível com faixa de piso de
cor e textura antiderrapante contrastantes com piso do pavimento, com largura
de 100cm;
c) Deve ser sinalizada a rota acessível, indicando a localização dos serviços e
equipamentos com o símbolo internacional de acesso, conforme critérios
definidos pela NBR 9050 da ABNT;
d) Para cada grupo de telefones públicos deve ser instalado pelo menos (um)
telefone com altura adequada a pessoas em cadeira de rodas, sendo que a
altura dos controles do telefone deverá ser de 100cm em relação piso;
e) Para cada grupo de bebedouros deve ser instalado pelo menos l (um) bebedouro
com altura dos comandos de 80cm em relação ao piso e atendendo aos demais
critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT;
f)

Os balcões de atendimento ao público devem ter duas alturas, para atendimento
de pessoas em pé e de pessoas sentadas, sendo h1: 80cm e h2= 110cm,
atendendo aos demais critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT;

g) Em espaços amplos, em que a circulação tenha largura livre maior que 5,0m,
deve ser definida uma rota acessível com faixa de piso de cor e textura
antiderrapante contrastantes com piso do pavimento, com largura de 100cm.

4.2.6 – Nos Sanitários
a) Deve ter pelo menos 1(uma) cabine sanitária acessível às pessoas usuárias de
cadeira de rodas, sendo preferivelmente 1(uma) por sexo, atendendo aos demais
critérios da NBR 9050 da ABNT;
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b) Os sanitários acessíveis devem ter acesso livre de barreiras como catracas,
roletas ou degraus, conforme critérios definidos pela NBR 9050 da ABNT;
c) Os sanitários acessíveis devem ser sinalizados, conforme critérios definidos pela
NBR 9050 da ABNT;
d) Os boxes para bacia sanitária devem garantir as áreas para transferência
diagonal, lateral e perpendicular, bem como área de manobra para rotação de
180º, conforme figura 1.
e) Quando houver mais de um boxe acessível, as bacias sanitárias, áreas de
transferência e barras de apoio, devem estar posicionadas de lados diferentes,
contemplando todas as formas de transferência para a bacia, conforme desenho
figura 1.

Figura 1 – Cabine sanitária acessível (ABNT NBR 9050)

Em caso de reformas, quando for impraticável a instalação de boxes com as
dimensões que atendam às condições acima especificadas, são admissíveis boxes
com dimensões mínimas, de forma que atendam pelo menos uma forma de
transferência, ou se considere área de manobra externamente ao boxe, conforme
figura 2. Neste caso, as portas devem ter 1,00 m de largura.
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Figura 2 – Cabine sanitária acessível (ABNT NBR 9050)

f)

Se houver chuveiros, pelo menos l (um) deve ser acessível a pessoas usuárias
de cadeira de rodas, atendendo aos critérios da NBR 9050 da ABNT.

4.2.7 – Na Circulação Vertical e Desníveis
a) Sempre que houver mais de um pavimento no edifício ou desníveis em um
pavimento, deve ser instalada rampa, elevador ou plataforma móvel de percurso,
além de escada, ligando os desníveis.
b) As rampas devem ter inclinação máxima de 8,33% e atender aos demais critérios
definidos pela NBR 9050 da ABNT;
c) As escadas devem atender aos critérios de segurança definidos pela NBR 9050
da ABNT;
d) Os elevadores e as plataformas móveis de percurso devem atender aos critérios
definidos pela NBR 9050 das ABNT.
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4.2.8 – Nas Plataformas de Embarque e Desembarque para Ônibus Rodoviários
a) A circulação deve ter espaço livre de passagem com largura mínima de 150cm,
com piso antiderrapante e atender aos demais critérios definidos pela NBR 9050
da ABNT;
b) Em espaços amplos, em que a circulação tenha largura livre maior que 5m, deve
ser definida uma rota acessível com faixa de piso de cor e textura antiderrapante
contrastantes com piso do pavimento com largura de 100cm;
c) Em espaços amplos deve ser definida uma rota acessível com faixa de piso de
cor e textura antiderrapante contrastantes com piso do pavimento, com largura
de 100cm;
d) A rota acessível deve ser sinalizada indicando a localização das plataformas com
o símbolo internacional de acesso, conforme critérios definidos pela NBR 9050
da ABNT;
e) Sempre que houver desníveis deve ser instalada rampa, elevador ou plataforma
móvel de percurso além de escada, ligando os desníveis.
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PARTE V – ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

É imprescindível que seja feito, por técnico especializado do DER/MG, o
acompanhamento das obras do terminal de forma a garantir que o projeto
arquitetônico aprovado seja executado na sua íntegra e, caso haja necessidade de
alterações, estas devem ser submetidas à apreciação do DER/MG, para aprovação.

Para o acompanhamento das obras deve ser utilizado o Formulário 5.1 –
Cronograma Físico, (Anexo VIII).

O Anexo IX contém o Formulário 5.2 – Cronograma Físico-Financeiro e as
orientações para seu preenchimento. O objetivo é fornecer um modelo que possibilite
ao órgão municipal o acompanhamento do desenvolvimento de cada etapa da obra
através da comparação entre a programação prevista e a efetivamente executada.

Concluída a construção do terminal, deve ser realizada a vistoria final para emissão,
pelo DER/MG, do respectivo Termo de Autorização de Funcionamento.
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PARTE VI – PROGRAMAÇÃO VISUAL
6.1 – INTRODUÇÃO

Esta Parte aborda todos os aspectos relativos à programação visual nos terminais
rodoviários.

O terminal deve apresentar sinalização adequada, qualitativa e quantitativamente,
visando informar, sinalizar e orientar os fluxos de circulação de veículos e pedestres.

Tratando-se de um instrumento de comunicação, a programação visual deve
desempenhar um papel fundamental dentro e fora dos terminais, de forma a buscar a
comunicação eficiente, visando a transmissão de um sistema de informações de
maneira concisa referente às diversas áreas, serviços e instalações existentes no
terminal.

A programação visual deve prever também a localização e a disposição dos espaços
para publicidade, de maneira organizada e eficiente.

Além da necessária padronização, deve-se evitar o que se denomina “poluição
visual”. Deve ser simples e funcional, com símbolos gráficos de fácil identificação, e
harmoniosa, de forma a contribuir para deixar o ambiente agradável à vista. Também
deve-se ater a uma programação que proporcione imediata e correta informação ao
usuário.

A seguir, são descritos, conforme MITERP – DNER, atual DNIT, os critérios de
programação, elementos básicos e todo o esquema gráfico para elaboração da
programação visual.
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6.2 – CRITÉRIOS DE PROGRAMAÇÃO

A programação visual deve considerar os seguintes critérios:
a) Identidade visual padrão para todos os terminais;
b) Elementos gráficos uniformes e de imediata captação;
c) Sinalização adequada aos diversos fluxos pretendidos;
d) Restrição ao uso indiscriminado de outros painéis, passíveis de gerar confusão
e/ou poluição visual.

Os elementos gráficos comuns constituem–se dos letreiros indicativos, concebidos
numa tipografia padrão, de fácil leitura à distância programada.

A simbologia gráfica complementa o letreiro e informa através de uma conotação
imediata com a localização e a finalidade da área ou instalação.

Será determinada uma cor para cada uma das áreas definidas no projeto
arquitetônico, conforme indicado na Tabela 6.3.2

Tabela 6.3.2 – Cores por Setor

Cores

Setor
Símbolos

Fundo

Uso Público

Verde

Branco

Serviços Públicos

Verde

Branco

Azul

Branco

Vermelho

Branco

Operações
Administração
Fonte: MITERP – DNER
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6.3 – ELEMENTOS BÁSICOS

6.3.1 – Diagramação dos Elementos
a) O elemento indicativo, formado por uma seta, deve ter como delimitação campal
um quadro em diagonal.
b) As extremidades da seta devem ter acabamento circular; somente o vértice do
sentido direcional deve ter ângulo retilíneo.
c) A nomenclatura deve seguir o diagrama do alfabeto padrão.

6.3.2– Tipografia e Cromática
a) A tipografia deve ser a Família Hélvetica (Light e Médium), devendo ser
observada a necessidade do uso, conforme o espaço a ser ocupado. (Figura
6.3.2a).
b) O alfabeto padrão deve ser o Helvética Médium, Caixa Alta ou Caixa Alta e
Baixa, conforme as especificações, podendo ser usado o Helvética Light, quando
o espaço a ser ocupado o exigir. (Figura 6.3.2a/b).
c) As cores usadas devem ser verde, azul e vermelho, em fundo branco, uma para
cada área definida no projeto arquitetônico, devendo ser observada a mesma
indicação constante da Tabela 6.3.2c.

6.4 – CLASSIFICAÇÃO DOS SETORES

6.4 .1 – Setor de Uso Público
a) Os elementos gráficos para a identificação das atividades consideradas do Setor
de Uso Público devem seguir as proporções e configurações determinadas na
Figura 6.4.1.
b) cada grifo (símbolo gráfico) a ser utilizado deve ter as formas definidas em sua
massa, conforme a apresentação gráfica específica, ocupando a área delimitada.
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6.4.2 – Setor de Serviços Públicos
a) Os elementos gráficos para a identificação das atividades consideradas
integradas ao Setor de Serviços Públicos devem seguir as proporções e
configurações determinadas na Figura 6.4.2.
b) Para a identificação referente às atividades dos órgãos concedentes de
transporte e de turismo, devem ser aplicados os símbolos próprios destas
entidades; não havendo um símbolo determinante, o espaço deve ser ocupado
com as siglas referentes.

6.4.3 – Setor de Operações
a) Todos os elementos gráficos do Setor de Operações devem seguir as
proporções e configurações, determinadas na Figura 6.4.3.

6.4.4 – Setor de Administração
a) Os elementos gráficos do setor de Administração devem seguir as proporções e
configurações determinadas na Figura 6.4.4.

6.5 – FORMAS DE APLICAÇÃO

6.5.1 – Placa / Modulação

As placas utilizadas como base para aplicação das informações devem ter
dimensões simétricas conforme Figura 6.5.1.

A modulação das placas terá 4 (quatro) variações:


– Quadrangular;



– Retangular;
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– Vertical;



– Angular.

Para cada variação deve ser observado a simetria modular: dois quadros para um
retângulo.

As variações da modulação são determinadas pela estrutura arquitetônica do
terminal, objetivando melhor visibilidade e aproveitamento da informação.

6.5.2 – Estrutura de Fixação das Placas
A estrutura de fixação deve seguir os padrões estabelecidos nas Figuras 6.5.2a e
6.5.2b.
A fixação das placas deve partir sempre da junção dos módulos, independente do
posicionamento do conjunto.

O elemento de fixação deve ser capaz de resistir ao peso que irá suportar, não
devendo sobrepor–se ao espaço da informação.

A composição dos módulos é determinada pelos espaços onde sua aplicação for
necessária.

6.6 – AGRUPAMENTO

6.6.1 – Aplicação das Informações
A aplicação dos elementos de informação deve ser agrupada, obedecendo as
especificações das figuras 6.6.1ª e 6.6.1b
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6.6.2 – Tipos de Informação
Os tipos de informação podem ser aplicados de forma isolada ou agrupada,
conforme indicado nas Figuras 6.6.2a e 6.6.2b.

6.7 – OUTROS DISPOSITIVOS VISUAIS

As transportadoras e firmas estabelecidas no terminal devem ter seus próprios
dispositivos visuais com indicação de seus serviços ou promoção de sua atividade.

A programação visual do terminal compreenderá também o estabelecimento de
diretrizes e padrões para o uso dos dispositivos referidos no item 6.2, disciplinando
formas, dimensões e posições, de modo a não prejudicar os objetivos de sua
programação (letra “d” do item 6.2).

Para a consecução de tais propósitos deve ficar condicionada à prévia autorização
da Administradora do terminal qualquer instalação ou modificação de dispositivo
visual.

A programação visual deve estipular áreas, com locais e dimensões definidas, onde
serão instalados dispositivos visuais de propaganda comercial, mediante a locação
de espaços, constituindo-se item de receita da Administradora.

A definição, qualitativa e quantitativa, das áreas destinadas à propaganda deve ser
criteriosamente determinada pela Administradora,
fundamentais estipulados nesta Parte.

sem

ferir

os

preceitos

A fim de evitar a fixação indiscriminada de cartazes temporários, em paredes, portas
e esquadrias, a programação visual deve prever, no terminal, áreas específicas para
tal finalidade.
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Figuras 6.3.2a/b – Pictogramas para a tipografia e cromática
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Figura 6.4.1 – Pictogramas para o setor de uso público
Fonte MITERP - DNER

43

Figura 6.4.2 – Pictogramas para o setor de serviços públicos
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.4.3 – Pictogramas para o setor de operações
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.4.4 – Pictogramas para o setor de administração
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.5.1 – Placas (Modulação)
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.5.4a – Placas (Estrutura de fixação)
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.5.4b – Placas (Estrutura de fixação)
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.6.1a – Pictogramas (Aplicação dos elementos)
Fonte MITERP - DNER

50

Figura 6.6.1b – Pictogramas (Aplicação dos elementos)
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.6.2a – Tipos de informação
Fonte MITERP - DNER
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Figura 6.6.2b – Tipos de informação
Fonte MITERP - DNER
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PARTE VII – MODELO SUGERIDO DE REGIMENTO INTERNO

Esta Parte apresenta o modelo para a elaboração do Regimento Interno de Terminal
Rodoviário de Passageiros, o qual estabelece padrões que permitam regular todas
as atividades e serviços disponíveis.

O ato do poder público competente, oficializando o Regimento Interno do Terminal,
facilita sua integração com meios e órgãos públicos locais, e permite melhor poder
de comando à Administradora, na execução das tarefas de sua atribuição.

O modelo proposto de Regimento Interno objetiva fornecer os elementos essenciais
que, adaptados às condições locais, propicie meios de garantir a qualidade dos
serviços.

O Município deve apresentar ao Núcleo de Transporte, Infraestrutura e Terminais da
Diretoria de Fiscalização – DT/NTR do DER/MG o Regimento Interno já adequado a
sua realidade para análise e aprovação.
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MODELO DE REGIMENTO INTERNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS
DO MUNICÍPIO DE _____________________________

ÍNDICE

1.0 –

PREÂMBULO

2.0 –

ESTRUTURA BÁSICA DO REGIMENTO INTERNO

3.0 –

GLOSSÁRIO

4.0 –

APRESENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO

5.0 –

CAPÍTULO I – Da Finalidade, Organização e Funcionamento

6.0 –

CAPÍTULO II – Da Administração

7.0 –

CAPÍTULO III – Das Obrigações

8.0 –

CAPÍTULO IV – Dos Impedimentos e Sanções

9.0 –

CAPÍTULO V – Dos Serviços Públicos e de Apoio

10.0 –

CAPÍTULO VI – Das Disposições Gerais

11.0 –

TABELAS A/B
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1.0 – PREÂMBULO

1.1 – O regimento Interno do Terminal Rodoviário de Passageiros da Cidade de ––––
––––––––––––––––––––––––––– é o Instrumento Administrativo cuja finalidade é a
de regular, acompanhar e fiscalizar as atividades inerentes aos serviços prestados
aos usuários do Terminal e ao público em geral, na busca pela excelência da sua
administração, operação e funcionamento.

1.2 – A aprovação deste Instrumento pelo Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais – DER/MG, através de sua Diretoria de Fiscalização e
referendado pela Administração Municipal, conforme Decreto Municipal nº ––––––––
–––– de –––––––/––––––/–––––––, torna de caráter oficial o Regimento Interno do
Terminal Rodoviário de Passageiros de –––––––––––––––––––––––––––––––,
consistindo-se este em norma geral de sua administração, operação e
funcionamento.

1.3 – Este Regimento Interno tem por objetivo fornecer os elementos essenciais à
Administração do Terminal e de estabelecer mecanismos de controle ao efetivo
cumprimento das normas nele estabelecidas e/ou emanadas.

1.4 – Constituem os serviços de Terminal Rodoviário:
1.4.1 – A administração das atividades operacionais do Terminal, incluindo embarque
e desembarque de passageiros e controle dos horários de partidas e chegadas de
ônibus;
1.4.2 – A locação de salas, lojas comerciais e demais áreas destinadas a este fim;
1.4.3 – A locação de áreas destinadas às agências e guichês para venda de
passagens;
1.4.4 – Os serviços de estacionamentos para veículos particulares;
1.4.5 – Os serviços de estacionamentos de ônibus;
1.4.6 – Os serviços de guarda – volumes;
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1.4.7 – A utilização de espaços para exploração de publicidade comercial;
1.4.8 – Os serviços de carregadores de bagagens;
1.4.9 – Os serviços de informações ao público;
1.4.10 – O sistema de sonorização;
1.4.11 – Os serviços de telefonia e comunicação de dados;
1.4.12 – Os serviços de sanitários;
1.4.13 – Os serviços de limpeza, conservação das áreas de uso comum, das vias de
acesso e outras nos limites do perímetro do Terminal;
1.4.14 – A manutenção preventiva e corretiva das edificações do complexo
arquitetônico do Terminal.

2.0 – ESTRUTURA BÁSICA DO REGIMENTO INTERNO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE –––––––––––––––––––––––
–––––

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Seção I

– Do Horário de Funcionamento

Seção II – Da Limpeza, Manutenção e Conservação
Seção III – Das Bilheterias, Despachos de Encomenda e Unidades Comerciais

Seção IV – Da Fiscalização
Seção V – Da Operação das Plataformas
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CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES
Seção I

– Das Obrigações das Permissionárias

Seção II – Das Obrigações das Delegatárias

CAPÍTULO IV
DOS IMPEDIMENTOS E SANÇÕES
Seção I

– Das Proibições

Seção II – Das Infrações e Penalidades
Seção III – Das Autuações e Recursos

CAPÍTULO V
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE APOIO
Seção I

– Do Sistema de Sonorização

Seção II – Da Rede de Relógios
Seção II – Do Posto Telefônico
Seção IV – Da Agência de Correios e Telégrafos
Seção V – Dos Serviços de Guarda–volumes
Seção VI – Dos Serviços de Sanitários
Seção VII – Do Serviço de Estacionamento
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Seção VIII – Do Serviço de Informações
Seção IX – Do Policiamento e da Segurança
Seção X – Da Assistência Social e da Proteção ao menor
Seção XI – Dos Socorros de urgência
Seção XII – Dos Carregadores
Seção XIII – Da Coleta de Lixo
Seção XIV – Dos Táxis

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I

– Das Instalações

Seção II – Do Seguro contra Incêndio
Seção III – Da Programação Visual e Propaganda
Seção IV – Dos Convênios
Seção V – Das Fontes de Arrecadação e do Sistema de Cobrança
Seção VI – Das Disposições Complementares
Seção VII – Dos Casos não Previstos
Seção VIII – Da Aprovação

Tabela A – TMCL
Tabela B – Infrações e Multas
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3.0 – GLOSSÁRIO

Administração Municipal

O Poder Municipal

Administradora

A Administração Municipal por si ou terceiros, através
de empresa detentora do contrato de concessão
outorgado pelo Município, para a administração,
funcionamento, operação e exploração comercial do
Terminal.

ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Contrato

Documento celebrado entre o Município e a
Administradora para a outorga da concessão da
exploração dos serviços do Terminal.

DER/MG

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais.

Permissionária

Detentora de permissão de uso outorgado pela
Administradora.

Tarifa de Embarque

Valor recolhido do usuário no ato da aquisição do
bilhete de passagem a título de indenização pecuniária
dos custos incorridos na operação de embarque no
Terminal.

Delegatária

Empresa detentora de concessão e/ou permissão para
a exploração do serviço de transporte coletivo de
passageiros.
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APRESENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Art. lº – O Presente Regimento Interno constitui o instrumento administrativo
regulador das atividades e serviços disponíveis no Terminal Rodoviário de
Passageiros de ––––––––––––––––––––––––––––––– – MG.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 2° – O Terminal Rodoviário de Passageiros de –––––––––––––––––––––––––––
–––– é mantido e administrado pela –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–, inscrita no CGC/MF – Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
sob o n° –––––––––––––––––––, com sede na ––––––––––––––––––––––––––––––
––––––, ––––––––––, Bairro –––––––––––––––––––––––, cidade de ––––––––––––
–––,MG., doravante denominada Administradora.

Parágrafo Único – A finalidade principal do Terminal Rodoviário de Passageiros de
––––––––––––––––––––––––––––––– é a de centralizar as operações dos serviços
do transporte coletivo, interdistrital, intermunicipal, interestadual e internacional, de
passageiros que tenha a respectiva cidade como ponto de partida, chegada ou
trânsito.

Art. 3° – Constituem objetivos primordiais do Terminal:
a) proporcionar serviços de alto padrão para embarque e desembarque de
passageiros;
b) criar e manter infraestrutura de serviços e área de comércio, para atendimento aos
passageiros e demais usuários do Terminal;
c) garantir condições de segurança, higiene e conforto aos usuários do serviço de
transporte, comerciantes nele estabelecidos, delegatárias e prepostos e o público em
geral.
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SEÇÃO I
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 4° – O horário de funcionamento das bilheterias será determinado em função
dos horários das linhas em operação para cada Delegatária.

Parágrafo Único – As unidades comerciais terão seu horário de funcionamento
estabelecido de comum acordo com a Administradora, de modo a prover as
condições estabelecidas no artigo 3º deste Regimento.

SEÇÃO II
DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Art. 5° – A limpeza, manutenção e conservação das áreas de estacionamento, de
plataformas, vias de acesso e outras, dentro do perímetro de jurisdição do Terminal
serão de responsabilidade da Administradora.

§ 1° – As delegatárias, permissionárias e órgãos de serviço pagarão uma tarifa
mensal denominada "Tarifa de Manutenção, Conservação e Limpeza – (TMCL)" de
acordo com a tabela A, que acompanha o presente Regimento.

§ 2° – A tarifa mensal, referida no parágrafo 1º deste Artigo, será paga à
Administradora dentro do prazo convencionado entre as partes.

§ 3º – O pagamento pertinente à tarifa mencionada no § 1º deste Artigo, fora do
prazo estipulado no Termo de Permissão de Uso, implicará em cobrança de multa de
2% (dois por cento) aplicados sobre o valor estabelecido na Permissão de Uso mais
juros de mora, sem prejuízo das demais cominações legais.

62

Art. 6° – A limpeza, manutenção e conservação das áreas internas de bilheteria,
despacho de encomenda, unidades comerciais e órgãos de serviços serão da
responsabilidade da empresa ou órgão ocupante.

SEÇÃO III
DAS BILHETERIAS, DESPACHOS DE ENCOMENDAS E UNIDADES COMERCIAIS

Art. 7° – A ocupação de áreas destinadas às bilheterias ou despacho de
encomendas será de uso exclusivo das delegatárias que operam no Terminal,
mediante termo de permissão de uso.

§ 1° – Poderá ser atribuído mais de um módulo de bilheteria, segundo critério de
distribuição que considere a oferta de serviços e a área disponível, assim requerido
pela respectiva empresa Delegatária que opere no Terminal.

§ 2° – Poderá haver retomada parcial de bilheteria de Delegatária detentora de mais
de um módulo que tiver reduzido seus serviços por transferência de linha, diminuição
significativa de horário ou qualquer outro motivo, respeitada a opção da empresa.

§ 3° – Pela ocupação da bilheteria e/ou despacho de encomenda, a Delegatária
pagará à Administradora uma tarifa estipulada no Termo de Permissão de uso,
estabelecida de comum acordo entre as partes.

§ 4° – Aplica-se o disposto no parágrafo 2° do artigo 5° aos pagamentos de que trata
o parágrafo anterior.

§ 5º – Os serviços de venda de passagem e o despacho de encomendas, em linhas
de jurisdição intermunicipal e interestadual, serão de inteira responsabilidade da
Delegatária, que os executará diretamente ou através de terceiro para isso
credenciado.
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§ 6º – A Delegatária poderá permitir a utilização do guichê de venda de passagem
para mais de uma empresa.

Art. 8º – A comercialização do bilhete de passagem das linhas que operam no
Terminal deverá ser efetuada nos locais previamente destinados a esse fim.

Art. 9º – As unidades destinadas à exploração comercial serão ocupadas por
permissionárias que venham a desenvolver atividades comerciais explícitas em suas
propostas e aceitas pela Administradora, após anuência do Poder Público, por prazo
determinado, renovável ou não, segundo interesse dos participantes, mediante
prévia consulta à documentação das empresas, situação de mora com os poderes
públicos municipal, estadual e federal.

Parágrafo Único – O valor percebido pela ocupação de áreas comerciais de que
trata este Artigo terá por referência os preços de mercado praticados em
estabelecimentos congêneres ou similares no Município de ––––––––––––––––––––
–––––––––.

SEÇÃO IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 10º – A fiscalização dos serviços de que trata este Regimento, no que diz
respeito à urbanidade do pessoal, limpeza, manutenção, iluminação, arrecadação,
disciplina, bem como ao fiel cumprimento dos atos baixados pela Administração
Municipal em complemento a este Regimento, estará a cargo da Administradora
através de seus agentes credenciados.

§ 1° – O agente fiscalizador, em serviço, deverá estar devidamente uniformizado e
identificado.
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§ 2° – A Administradora manterá à disposição do público no Terminal, livro de
sugestões e/ou reclamações, que serão recebidos mediante identificação do
reclamante.
Art. 11 – A fiscalização das delegatárias no recinto do Terminal, no que diz respeito
à legislação sobre transporte coletivo, estará a cargo dos órgãos concedentes
(Administração Municipal, DER/MG e ANTT), através de seus agentes credenciados,
cada qual no âmbito de sua jurisdição.

Art. 12 – O funcionamento do Terminal estará sujeito à fiscalização do DER/MG, de
conformidade com as normas e procedimentos baixados por este, na forma do
Decreto 44.603 de 22/08/2007.

SEÇÃO V
DA OPERAÇÃO DAS PLATAFORMAS

Art. 13 – Para as operações de embarque, desembarque ou trânsito, o acostamento
dos ônibus se dará na plataforma do Terminal, previamente determinada para esse
tipo de operação, segundo plano de operações de uso de plataforma, elaborada pela
Administradora e de conhecimento das delegatárias.

Art. 14 – Para o embarque de passageiros nas linhas que tenham o Terminal como
ponto de partida, o estacionamento do ônibus deverá ocorrer com uma antecedência
máxima de 15 (quinze) minutos sobre o horário estabelecido pelo respectivo
Concedente, admitida uma tolerância igual à prevista no regulamento que estiver
sujeita a linha, por comprovada força maior.

§ 1° – Para o embarque de passageiros nas linhas que tenham o Terminal como
seção ou ponto de parada, o tempo de estacionamento para a operação será aquele
determinado no regime de funcionamento da linha.

§ 2° – O tempo de estacionamento e a tolerância poderão ser alterados com
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autorização de órgãos concedentes, objetivando o aprimoramento do sistema
operacional do Terminal ou da própria linha.

Art. 15 – O tempo de estacionamento de ônibus para a operação de desembarque,
nas linhas que tenham o Terminal como ponto extremo ou seção, será de acordo
com regime de funcionamento da linha.

Art. 16 – A Administradora manterá um controle de registro de entrada e saída, bem
como de tempo de permanência dos ônibus nas plataformas para operações de
embarque e desembarque.

Parágrafo Único – Os registros de entrada, saída e tempo de permanência dos
ônibus nas plataformas poderão ser encaminhadas à fiscalização, mediante prévia
solicitação dos órgãos concedentes.

Art.17 – As plataformas de embarque, desembarque, bem como suas vias de
acesso, serão de uso exclusivo dos ônibus que operam no Terminal.

Parágrafo Único – A Administradora baixará ato fixando as regras de circulação e
estacionamento dos ônibus que operam no Terminal, garantindo–lhes o máximo de
segurança, bem como proverá sinalização adequada no local.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 18 – Compete à Administradora, por si ou por seus dirigentes, auxiliares e
prepostos, exercer a administração do Terminal.
Art. 19 – À Administradora compete especificamente:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento;
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b) elaborar e fornecer os mapas estatísticos solicitados;
c) proceder levantamento, análise e propor soluções, objetivando o bom
desempenho operacional do Terminal;
d) prover convenientemente os recursos de material e pessoal necessários aos
serviços de limpeza e manutenção das áreas comuns;
e) exercer fiscalização sobre todos os serviços do Terminal, especialmente os de
limpeza, manutenção, conservação e reparo, guarda–volumes, estacionamento,
informações e outros ligados à coordenação da Administradora;
f)

organizar e fazer cumprir o plano de operação do uso das plataformas;

g) fazer cumprir os termos de permissão de uso das unidades comerciais e órgãos
de serviço;
h) fazer cumprir os termos de permissão de uso de bilheterias e despacho de
encomendas;
i)

apurar e efetuar cobrança dos débitos das permissionárias e delegatárias
estabelecidas no Terminal;

j)

elaborar relatório mensal das atividades operacionais e administrativas e demais
fatos relevantes ocorridos;

k) baixar instruções complementares necessárias ao bom desempenho operacional
do Terminal, obedecendo os preceitos legais e regulamentares existentes;
l)

demais atribuições específicas e normais da Administradora;

m) fornecer todas as informações e dados solicitados pela Administração Municipal,
quando for o caso, DER/MG e ANTT, no prazo para isso determinado;
n) Promover a instalação de instrumentos requeridos ao atendimento das pessoas
portadoras de necessidades especiais.
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CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES
SEÇÃO I
DAS OBRIGAÇÕES DAS PERMISSIONÁRIAS

Art. 20 – Às permissionárias estabelecidas no Terminal compete, entre outras
obrigações:
a) obedecer integralmente às condições estipuladas no Termo de Permissão de
Uso, neste Regimento e na legislação pertinente;
b) zelar pela conservação e limpeza das unidades que ocupam;
c) saldar pontualmente seus compromissos para com a Administradora e com
terceiros;
d) manter sua atividade comercial estipulada nos termos da permissão de uso, e
nas condições previstas.

SEÇÃO II
DAS OBRIGAÇÕES DAS DELEGATÁRIAS

Art. 21 – Às delegatárias que operam no Terminal competem, entre outras, as
seguintes obrigações:
a) obedecer integralmente as condições previstas no Termo de Permissão de Uso,
as normas deste Regimento e as determinações dos órgãos públicos
normatizadores da utilização do Terminal;
b) zelar pela conservação e limpeza das bilheterias e despacho de encomendas
que ocupam;
c) saldar pontualmente seus compromissos para com a Administradora e com
terceiros;
d) manter a bilheteria e despacho de encomenda em funcionamento durante o
horário previsto;
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Art. 22 – Simultaneamente, com a venda do bilhete de passagem, será cobrado do
passageiro, pela Delegatária, o valor correspondente à Tarifa de Embarque,
devidamente regulamentada na forma da lei.

Parágrafo Único – Os valores arrecadados dos usuários no ato da aquisição do
bilhete de passagem a título de Tarifa de Embarque serão recolhidos pelas
delegatárias à Administradora, conforme acordo prévio estabelecido.

Art. 23 – As delegatárias fornecerão à Administradora relatórios mensais referentes
ao movimento de ônibus e passageiros no Terminal, de forma a apurar o respectivo
número de passageiros embarcados mensalmente e o valor recolhido a título de
Tarifa de Embarque.

Parágrafo Único – As exigências deste Artigo poderão ser dispensadas pela
Administradora, caso esta venha dispor de meios próprios capazes de apurar o
movimento do Terminal, tanto o número de passageiros embarcados como o de
veículos.

Art. 24 – A Administradora baixará ato complementar a este Regimento
especificando as regras que estarão sujeitas as delegatárias, seus empregados e/ou
prepostos, entre os quais considera-se vedado, no recinto do Terminal:
a) limpeza de veículo; bem como prova de motor ou buzina;
b) veículo estacionado com motor em funcionamento;
c) embarque e desembarque fora de suas respectivas plataformas;
d) veículo abandonado na plataforma de embarque e/ou desembarque;
e) utilização do sanitário do veículo, quando este estiver no recinto do Terminal.
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CAPITULO IV
DOS IMPEDIMENTOS E SANÇÕES

Art. 25 – Deverão ser atendidas todas as determinações feitas pelo DER/MG, no
prazo por este estipulado, quando forem detectadas irregularidades tais como as
referentes à segurança, manutenção, limpeza e funcionalidade do Terminal e que
comprometam a eficácia do atendimento ao usuário, sob pena de suspensão da
cobrança da Tarifa de Embarque.

Art. 26 – As regras de disciplina, obrigações e restrições estabelecidas neste
Regimento são aplicáveis às delegatárias, permissionárias e/ou firmas prestadoras
de serviços, órgãos conveniados, estendendo-se esta obrigatoriedade a seus
respectivos representantes, empregados ou funcionários em atividade no Terminal,
bem como ao pessoal da Administradora.

Art. 27 – As permissionárias, órgãos e delegatárias estabelecidas no Terminal
respondem civilmente por si, seus empregados, auxiliares ou prepostos, pelos danos
causados às instalações e dependências do Terminal, sendo obrigadas a
reembolsá–Ios à Administradora pelo custo da reparação correspondente, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.

Art. 28 – As permissionárias, órgãos e delegatárias estabelecidas no Terminal, por
si, seus empregados, auxiliares ou prepostos, estão sujeitas às normas emanadas
da Administradora, para o seu eficiente desempenho dentro de suas atribuições
explícitas neste Regimento.

Art. 29 – O pessoal que exerce atividade no Terminal deverá:
a) conduzir-se com atenção e urbanidade; mantendo-se com a compostura
adequada;
b) usar uniforme previamente aprovado pela Administradora ou pelos poderes
concedentes, sempre que mantiver contato direto com o público;
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c) manter conduta adequada ao ambiente;
d) cooperar com os elementos da fiscalização e usuários.
SEÇÃO I
DAS PROIBIÇÕES

Art. 30 – No recinto do Terminal é vedado:
a) a prática do aliciamento de qualquer natureza, inclusive de hóspedes para hotéis
ou similares e de passageiros para ônibus, táxis ou de outro meio de transporte;
b) o funcionamento de qualquer aparelho sonoro em unidade comercial, de modo
que possa prejudicar a divulgação dos avisos pela rede de sonorização;
c) a ocupação de fachadas externas das unidades comerciais, paredes e áreas
comuns, com cartazes, painéis, mercadorias ou qualquer outros objetos, em
desacordo com programação visual do Terminal;
d) qualquer atividade comercial não legalmente estabelecida no Terminal, tais como
o comércio ambulante de qualquer espécie;
e) o depósito, mesmo temporário, em áreas comuns, de volumes, mercadorias ou
resíduos (lixo);
f)

às delegatárias, a utilização das bilheterias para guarda e depósito de volumes,
mesmo temporariamente ou a prestação de outros serviços não configurados
contratualmente;

g) a guarda ou depósito de substância inflamável, explosiva, corrosiva, tóxica, ou de
odor sensível, mesmo em unidade comercial;
h) às delegatárias, de expor painéis ou letreiros que constituem propaganda,
contendo expressões além da indicação de seus serviços;
i)

a comercialização de bebidas alcoólicas por parte dos estabelecimentos
comerciais do Terminal;

j)

o comércio ambulante de qualquer natureza;

k) publicidade de natureza política, religiosa ou que atentem contra os bons
costumes.
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Parágrafo Único: Para cumprimento do disposto neste Artigo, a Administradora
poderá efetuar apreensão de material ou mercadoria, encaminhando–a aos órgãos
competentes.

SEÇÃO II
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 31 – A transgressão dos dispositivos estabelecidos neste Regimento e/ou em
seus atos complementares, baixados pela Administradora, sujeitará à Permissionária
ou Delegatária infratora, por si e seus representantes, auxiliares, empregados ou
prepostos, sem prejuízo de outras cominações legais, às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa pecuniária;
c) cassação do Termo de Permissão de Uso assinado com as permissionárias que
explorem atividades comerciais no Terminal.

§ 1° – A advertência será aplicada somente nos casos de infração primária e
circunstancial.

§ 2° – As multas pecuniárias serão aplicadas com base na ––––––––––––––––––
(sugestão: unidade fiscal do Município ou valor da Tarifa de Embarque) vigente, de
acordo com a discriminação das infrações e respectivas unidades, constantes da
tabela B que integra este Regimento.

§ 3° – A penalidade a que se refere a alínea “c” do Artigo 31 somente será aplicada
após a terceira infração da mesma natureza no período de 12 meses ou por
inadimplemento às cláusulas contratuais, mediante processo administrativo com
amplo direito de defesa, sem que caiba à firma qualquer indenização, compensação
ou reembolso.
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Art. 32 – As infrações cometidas por pessoal e não constantes do Artigo 30 serão
registradas e comunicadas pela Administradora à entidade a que estiver subordinado
o infrator ou à autoridade competente.

SEÇÃO III
DAS AUTUAÇÕES E RECURSOS

Art. 33 – O auto de infração será lavrado no momento em que for verificada a falta
pela fiscalização e conterá:
a) denominação e tipo da firma autuada;
b) data/hora da infração;
c) descrição sumária da infração cometida;
d) assinatura do autuado e autuante;

Art.34 – A lavratura do auto de infração se fará em 4 (quatro) vias de igual teor,
devendo o infrator ou seu preposto exarar o "ciente" nas 2ª e 3ª vias, sendo–lhe
entregue a 1ª via, e a 2ª via encaminhada à Permissionária ou Delegatária.

Parágrafo Único – A falta da exaração do ciente pelo provável infrator, no auto de
infração, não o invalida, bem como a sua devida exaração não se lhe comprova a
culpa.

Art. 35 – Comprovada a transgressão, a Administradora aplicará a penalidade
correspondente, notificando à firma infratora o dispositivo infringido e a respectiva
multa aplicada.

§ 1º – É assegurado ao infrator o direito de recurso, devendo exercê–Io no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação a que se refere o
artigo anterior.
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§ 2° – O recurso será apresentado por escrito à Administradora, a quem cabe julgá–
Io, bem como apresentar a decisão final, que será comunicada por escrito à firma
infratora.

Art. 36 – A firma infratora terá o prazo de 10 (dez) dias para pagamento da multa,
contados:
a) do recebimento da notificação de que trata o Artigo 35;
a) do recebimento da comunicação de rejeição do recurso de que trata o parágrafo
2º do Artigo 35.

Parágrafo Único – Caso a multa não seja paga dentro do prazo previsto neste
Artigo, sujeitará o infrator a nova multa por violação do Artigo 20, letra c, e do Artigo
21, letra b, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

CAPITULO V
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE APOIO
Art. 37 – Entende-se por serviços de apoio aqueles prestados através de
instalações, equipamentos, órgãos privados ou públicos e outros, existentes no
Terminal, a fim de propiciar ao público a excelência dos serviços prestados, dentro
dos objetivos previstos no Artigo 3° deste Regimento.

SEÇÃO I
D0 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
Art. 38 – O sistema de sonorização será de responsabilidade da Administradora,
podendo a sua exploração ser delegada a terceiros, devendo atender
prioritariamente à divulgação dos avisos de partida, chegada ou trânsito de ônibus,
sem ônus para as delegatárias.
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Parágrafo Único – O sistema de sonorização deverá ser utilizado prioritariamente na
divulgação das informações dos serviços do Terminal e os de utilidade pública.

SEÇÃO II
DA REDE DE RELÓGIOS

Art. 39 – A rede de relógios sob comando central será de responsabilidade da
Administradora podendo sua exploração ser delegada a terceiros, mediante inserção
nos mostradores de publicidade do próprio equipamento com observação das
diretrizes da programação visual do Terminal, recomendadas pelo DER/MG.

SEÇÃO III
DO POSTO TELEFÔNICO

Art. 40 – O Posto Telefônico deverá propiciar eficiente meio de comunicação urbana,
interurbana e internacional, operado diretamente pelas empresas concessionárias
dos serviços
competentes.

de

telecomunicações

regularmente

autorizados

pelos

órgãos

SEÇÃO IV
DA AGÊNCIA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Art. 41– O posto de correios e telégrafos será operado pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT, ou por terceiros por ela delegados, mediante convênio
com a Administradora.

SEÇÃO V
DOS SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES
Art. 42 – Os serviços de guarda–volumes serão de inteira responsabilidade da
Administradora, que poderá delegar a terceiros mediante permissão de uso.
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§ 1° – Em qualquer situação, o horário de funcionamento e a sistemática de
operação serão determinados pela Administradora.

§ 2° – Os valores a serem adotados pela prestação dos serviços do Terminal serão
determinados pela Administradora de comum acordo com a Administração Municipal.

SEÇÃO VI
DOS SERVIÇOS DE SANITÁRIOS E BANHO

Art. 43 – Os serviços de sanitários e banho serão de exclusiva responsabilidade da
Administradora, que deverá manter as áreas destinadas ao uso destes serviços em
perfeitas condições de higiene, limpeza e asseio.

Art. 44 – A Administradora deverá manter permanentemente, durante o horário de
funcionamento do Terminal, funcionário encarregado da limpeza dos sanitários.
Art. 45 – Os valores máximos a serem adotados pela prestação dos serviços serão
determinados pela Administradora de comum acordo com a Administração Municipal.

SEÇÃO VII
DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO

Art. 46 – O serviço de estacionamento será de responsabilidade exclusiva da
Administradora, que poderá delegar sua exploração a terceiros, sendo que a
sistemática da operação e os preços do serviço serão estabelecidos pela
Administradora, observados os valores de mercado praticados no Município e em
comum acordo com a Administração Municipal.
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SEÇÃO VIII
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
Art. 47 – O serviço de informações a ser prestado ao público será mantido pela
Administradora ou mediante convênio com o órgão público local.

Parágrafo Único – A sistemática de operação do serviço será estabelecida pela
Administradora, de comum acordo com a Administração Municipal no que tange às
informações turísticas locais.

SEÇÃO IX
DO POLICIAMENTO E DA SEGURANÇA

Art. 48 – Os serviços de policiamento em geral, de fiscalização e orientação do
trânsito, na área de entorno do Terminal, serão desenvolvidos e executados pela
autoridade competente em estreita colaboração com a Administradora.

Parágrafo Único – A Administradora poderá contratar, comprovada a necessidade,
sob sua inteira responsabilidade, a segurança interna do Terminal.

SEÇÃO X
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PROTEÇÃO AO MENOR

Art. 49 – Os serviços de assistência social e de proteção ao menor serão
desenvolvidos pelos órgãos públicos competentes, de acordo com suas atribuições
específicas, em estrita colaboração com a Administradora.
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SEÇÃO XI
DOS SOCORROS DE URGÊNCIA

Art. 50 – O posto de socorro de urgência existente no Terminal será operado pelo
órgão público local responsável pela prestação de serviço de pronto socorro público.

SEÇÃO XII
DOS CARREGADORES

Art. 51 – O serviço de carregadores será operado diretamente pela Administradora
ou mediante convênio ou associação de classe desses profissionais.

Parágrafo Único – Em qualquer hipótese, o preço dos serviços será estipulado pela
Administradora com anuência da Administração Municipal, devendo a respectiva
tabela ser afixada em locais visíveis ao público.

Art. 52 – Os carregadores desempenharão suas tarefas com obediência à escala
elaborada pela Administradora, devidamente uniformizados e identificados por
crachás.
Parágrafo Único – O número de carregadores será estabelecido de forma a
possibilitar perfeito atendimento ao público, em todas as áreas do Terminal em que
seus serviços sejam necessários.

Art. 53 – No caso do serviço ser executado por trabalhadores autônomos, deverá a
Administradora verificar o cumprimento pelos mesmos das disposições legais a que
a categoria está sujeita.
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SEÇÃO XIII
DA COLETA DE LIXO

Art. 54 – Compete à Administradora a elaboração e execução de um esquema de
coleta, transporte e processamento do lixo gerado no Terminal, seja nas áreas
comuns, seja naquelas de uso privativo.

§ 1° – As tarefas de que trata este artigo serão executadas, tanto quanto possível,
fora das vistas do público e sem prejuízo da operação normal do Terminal.

§ 2° – O horário para a coleta de lixo e o acondicionamento serão determinados pela
Administradora de comum acordo com a Administração Municipal.

SEÇÃO XIV
DOS TÁXIS

Art. 55 – A atividade dos táxis no Terminal deverá ser desenvolvida nos pontos de
chegada, saída e áreas de espera estabelecidos, os quais deverão ser sinalizados
adequadamente.

§ 1º – Nos pontos de saída, os táxis serão utilizados pela ordem cronológica de
chegada para espera, sob fiscalização direta da Administradora ou do órgão de
trânsito local, não devendo ser conferido qualquer privilégio em função do tipo ou
categoria do táxi.

§ 2° – Somente será permitida a exploração do serviço, os taxis devidamente
credenciados pelo Município de –––––––––––––––––––––––––––––––.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DAS INSTALAÇÕES
Art. 56 – As instalações do Terminal deverão obedecer integralmente ao projeto
previamente aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER/MG, através de sua Diretoria de Fiscalização.

Art. 57 – Os projetos de instalações internas de unidades comerciais deverão ser
previamente submetidos à aprovação da Administradora e nenhuma modificação
poderá ser feita sem a respectiva autorização.

Parágrafo Único – Na elaboração de projetos de que trata este Artigo, deverão ser
levados em consideração os padrões estipulados no projeto de programação visual
aprovado para o Terminal, na forma dos Artigos 63 e 64.

Art. 58 – Qualquer modificação ou acréscimo que venha alterar o projeto
arquitetônico original deverá ser observado o disposto no Artigo 56.

SEÇÃO II
DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO

Art. 59 – Todas as dependências do Terminal, inclusive as ocupadas por serviços e
unidades comerciais, deverão ser seguradas contra risco de incêndio ou qualquer
outro tipo de sinistro.

Art. 60 – O contrato de seguro geral do prédio será de responsabilidade da
Administradora, em apólice única, a qual cobrará das ocupantes as frações do
prêmio correspondentes às respectivas áreas, de acordo com os valores fixados na
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tabela A, que acompanha o presente Regimento.

Parágrafo Único – O valor correspondente ao prêmio de seguro das partes comuns
será rateado proporcionalmente às áreas ocupadas por cada unidade ou módulo,
incluindo-se a da Administradora.

Art. 61 – O contrato de seguro de equipamentos, instalações e materiais de
propriedade de terceiros, existentes em unidades ocupadas pelo mesmo, é de única
e exclusiva responsabilidade dos respectivos ocupantes das unidades comerciais.

Art. 62 – Os valores de cobertura do seguro serão reajustados anualmente, de
acordo com os índices estabelecidos pelo Governo Federal, na forma da lei.

SEÇÃO III
DA PROGRAMAÇÃO VISUAL E PROPAGANDA

Art. 63 – Nenhuma placa, cartaz, painel ou dispositivo de propaganda visual poderá
ser instalado no Terminal sem a aprovação prévia da Administradora, que observará
as diretrizes da programação visual recomendadas pelo DER/MG.

Art. 64 – O Terminal disporá de locais e instalações próprias para afixação de
cartazes de exposição temporária, de promoção de eventos patrocinados por órgãos
públicos, bem como de caráter técnico, cultural, turístico ou filantrópico.

Parágrafo Único – Fica expressamente proibido afixar cartazes nas áreas comuns
do Terminal, fora dos locais e instalações de que trata este Artigo.

Art. 65 – A exploração de propaganda comercial por meio de dispositivo visual é de
exclusividade da Administradora que poderá delegar sua execução a terceiros,
obedecidas as formalidades legais.
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Parágrafo Único – Qualquer dispositivo visual deverá ser dimensionado e
quantificado, de maneira a não poluir visualmente a área em que for instalado.

Art. 66 – Qualquer modificação ou acréscimo que venha alterar o projeto de
programação visual, deverá ser o mesmo submetido previamente à aprovação do
órgão competente:

I – da Administradora, quando se tratar das áreas comercial e administrativa;
II – do DER/MG, quando se tratar das áreas operacional e de uso público.

SEÇÃO IV
DOS CONVÊNIOS

Art. 67 – As dependências destinadas aos serviços de apoio, a cargo de órgãos
públicos ou empresas mistas de serviços públicos, serão entregues pela
Administradora, mediante convênio entre as partes, do qual constarão as respectivas
obrigações.

SEÇÃO V
DAS FONTES DE ARRECADAÇÃO E DO SISTEMA DE COBRANÇA
Art. 68 – Constituem fontes de arrecadação da Administradora:
a) Tarifa de Embarque (Artigo 22);
b) Tarifa de Manutenção, Conservação e Limpeza (§ 1° Artigo 5°);
c) Tarifa mensal pelo uso da bilheteria (§ 3° do Artigo 7º);
d) Tarifa mensal pela utilização da unidade comercial (Parágrafo Único do Artigo
9°);
e) Multas;
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f)

Serviço de guarda–volume, sanitário e banho, quando for o caso;

g) Serviço de estacionamento, quando for o caso;
h) Publicidade;
i)

Venda de material inservível (recicláveis);

j)

Ressarcimento proporcional à área ocupada, de despesa de energia elétrica,
água e esgoto, telefone e outras.

Parágrafo Único – Os pagamentos correspondentes às fontes de arrecadação
constantes deste Artigo serão feitos diretamente à Administradora ou em agência
bancária credenciada, nos prazos e demais condições determinadas pela
Administradora.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Art. 69 – Para o fiel cumprimento das disposições deste Regimento, a
Administradora poderá baixar instruções complementares que serão prévia e
amplamente divulgadas entre as partes interessadas.

Parágrafo Único – Igualmente poderão ser elaboradas tabelas de tarifas mensais
pela utilização de módulos de bilheterias e agências das delegatárias, assim como
das unidades comerciais, observados os preços de mercado praticados no
Município.

SEÇÃO VII
DOS CASOS NÃO PREVISTOS

Art. 70 – Os casos por ventura não previstos neste Regimento serão submetidos à
apreciação do DER/MG e/ou da Administradora naquilo que lhes couber.
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SEÇÃO VIII
DA APROVAÇÃO
Art. 71 – Este Regimento Interno será submetido à apreciação e aprovação do
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG através da
Diretoria de Fiscalização e devidamente referendado por ato da Administração
Municipal.

Art. 72 – Qualquer alteração neste Regimento se fará mediante respectivo termo
aditivo que deverá ser submetido, previamente, à apreciação do DER/MG.
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REGIMENTO INTERNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ––––––––––––––––––––

TABELA A
(Conforme disposto no § 1° – Artigo 5°)

TARIFA DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (TMCL)
Por estabelecimento: R$––––––––/m2/mês (a ser definida conforme estipulado no
Termo de Permissão de Uso)

TABELA B
(Conforme disposto no § 2° – Artigo 31°)

RELAÇÃO DE INFRAÇÕES E MULTAS
GRUPO I – R$ ––––––––––– (––––––––––––––)*
1.1 – Falta de urbanidade
1.2 – Prejuízo da limpeza do recinto
1.3 – Falta de uso de uniforme
1.4 – Ausência de motorista em ônibus estacionado na plataforma
1.5 – Funcionamento do motor em ônibus estacionado na plataforma
1.6 – Uso de buzina no recinto do Terminal
1.7 – Omissão de informação ao público quando solicitado.
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GRUPO II – R$ ––––––––––– (––––––––––––––)*
2.1– Desobediência às regras de circulação de ônibus
2.2 – Utilização de plataforma não autorizada
2.3 – Divulgação de propaganda não autorizada
2.4 – Ocupação de local não permitido com cartazes ou mercadorias
2.5– Negligência ou omissão no cumprimento de instruções ou atos da
Administradora e Administração Municipal
2.6 – Atraso no pagamento de multa
2.7 – Atraso no recolhimento da Tarifa de Embarque
2.8 – Uso de sanitário do ônibus na área do Terminal
2.9 – Danificação de bens
2.10 – Uso de aparelho que perturbe o sistema de sonorização do Terminal
2.11 – Utilização de área comum para fins particulares, inclusive depósito de volume
de qualquer natureza.

GRUPO III – R$ ––––––––––– (––––––––––––––)*
3.1 – Aliciamento de Passageiros
3.2 – Agenciamento de qualquer natureza
3.3 – Desrespeito à fiscalização
3.4 – Atitude indecorosa
3.5 – Omissão de informação devida à Administradora
3.6 – Descumprimento de horário de funcionamento

GRUPO IV – R$ ––––––––––– (––––––––––––––)*
4.1 – Atividade comercial não autorizada
4.2 – Sublocação, bilheteria ou unidade comercial, não autorizada
4.3 – Impedimento da ação da Administradora
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4.4 – Danificação intencional de bens
4.5 – Utilização de bilheteria ou unidade comercial para fins não previstos
4.6 – Prestação de informação falsa
4.7 – Lavagem ou limpeza do ônibus no recinto do Terminal

A multa por infração configurada neste Regimento e não constante desta
Tabela será enquadrada pela Administradora dentro dos limites estabelecidos.
 O valor da multa prevista nesta tabela será reajustado no mesmo percentual do
reajuste da Tarifa de Embarque.

Obs.: * Trata-se de valores a serem estabelecidos pela Prefeitura Municipal.

_____________________________
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
1.3.3 - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO
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1.3.1 - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

1: IDENTIFICAÇÃO:

Município de :......................................................................................................................................................................
Endereço da Prefeitura:..............................................................................................................................................
Telefone (s):........................................................................................................................................................................
Nome do Prefeito:...........................................................................................................................................................
Telefone:................................................................................................................................................................................

Caso exista algum Departamento ou Auxiliar Técnico encarregado dos estudos de
implantação do terminal rodoviário de passageiros, preencher o quadro abaixo.

Departamento

Endereço

Telefone

Técnico Responsável

Endereço

Telefone

II – DADOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:
1 – População:
População Urbana:
População Rural:
Total de Habitantes:

91

2 – Principais atividades econômicas do Município:
2.1 – De acordo com as principais atividades econômicas desenvolvidas no
município, que exerçam influência no transporte rodoviário, preencher o quadro a
seguir:
Atividades Econômicas

%

Indústria
Comércio
Agropecuária
Educação
Saúde
Turismo
Outra

2.2 – Existem perspectivas ou planos de desenvolvimento a serem aplicados à algum
setor da economia do Município? Em caso positivo, descreva–os sucintamente no
quadro abaixo:
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2.3 – Existe previsão de instalação de indústria ou agroindústria ou conjuntos
habitacionais no Município? Em caso positivo, preencher o quadro seguinte,
conforme seja o caso específico do Município.

Previsão para Instalação

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Indústria
Agro-indústria
Conjunto Habitacional

Demais informações, se necessário:

2.4 – Existem planos ou projetos de desenvolvimento da área federal ou estadual,
sendo aplicados ou com previsão a serem instalados no Município? Em caso
positivo, descreva–os no quadro abaixo:
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III – IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS:
1 – O orçamento público municipal possui dotação específica à construção do novo
terminal rodoviário de passageiros?
Não: ................
Sim:..................
Exercício...............................
Valor dotação
R$.....................................................
2 – O município dispõe de áreas, de sua propriedade, para a implantação do
terminal?
Não: ................
Sim:..................
3 – Caso não existam áreas de propriedade do Município para a localização do
terminal, existem áreas particulares cuja aquisição seja compatível à disponibilidade
orçamentária do Município?
Não: ................
Sim:..................
4 – Existem possibilidades de doações, de áreas, para o Município, para a
implantação do terminal?
Não: ................
Sim:..................
5 – Em caso afirmativo, qual o Doador?
6 – Assinalar no quadro abaixo, as condições de infra–estrutura urbana, das áreas
em estudo (A, B e C) para implantação do terminal.
Condições
Áreas Propostas
Serviços
Luz
Telefone
Água
Esgoto
Calçamento
Linha de ônibus
urbano

Normais
A

B

Não existente
C

A

B

C

Fase de
Implantação
A
B
C

Precárias
A

B

C

Obs.: O quadro acima foi dimensionado para 3 (três) áreas diferentes, caso seja
necessário
Demais informações, se necessário:
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7 – De acordo com os horários das linhas:
a) Municipais – ligam a sede do Município a distritos, povoados, lugarejo, etc....
b) Intermunicipais – ligam a sede do Município a outros Municípios.
c) Interestaduais – ligam o Município a outros Estados.

IV – ESTUDOS COMPLEMENTARES DA ÁREA URBANA
1 – Para implantação de novo terminal rodoviário de passageiros indicar/relacionar:
a) Quais as providências tomadas pela Prefeitura?
Obs.: A Gerência de Fiscalização, da Diretoria de Fiscalização é o setor competente
para, em termos de assessoria técnica, prestar colaboração do DER/MG na solução
de problemas referentes à implantação de agência ou terminal rodoviário nos
Municípios do Estado de Minas Gerais.
b) Enviar cópia do Plano Diretor Urbano da cidade atualizado (caso exista).
c) Caso o Município não disponha do referido plano (item acima), enviar ao
DER/MG uma (1) planta cadastral da sede do Município com indicações gráficas,
e a cores dos elementos a seguir relacionados:
Local da estação rodoviária ou agência (s) de passagem (s) e ponto (s) de parada (s)
atual (is);
Áreas disponíveis para implantação do novo terminal de passageiros;
Posição dos principais acessos rodoviários (quais as ruas permitem acesso às
rodovias);
Caso não exista Plano Diretor de tráfego, indicar na Planta Cadastral, as vias (ruas)
de tráfego mais importantes, indicando o sentido de tráfego dos mesmos (mão e
contra – mão), passagem de nível, etc.;
Indicar na referida planta os equipamentos urbanos principais, ou seja: escolas,
prefeitura, câmara, bancos, zonas residenciais, comercial e industrial, praças,
estação ferroviária, igrejas, etc.;
Acesso dos ônibus Intermunicipais e interestaduais às áreas em estudo;
Indicar o sentido (lado(s) de crescimento da cidade).
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ANEXO II
FORMULÁRIO 1.3.3 – FREQUÊNCIA DAS LINHAS
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FORMULÁRIO 1.3.3 - DE FREQÜÊNCIA DAS LINHAS
MUNICÍPIO______________________________________________________________
DATA:_______________

HORÁRIO

FREQÜÊNCIA
PARTIDA

CHEGADA

EM
TRÂNSITO

HORÁRIO

DEMAND
A
GLOBAL

FREQÜÊNCIA
PARTIDA

CHEGADA

EM
TRÂNSITO

HORÁRIO

DEMAND
A
GLOBAL

PARTIDA

00:00–00:15

08:01–08:15

16:01–16:15

00:16–00:30

08:16–08:30

16:16–16:30

00:31–00:45

08:31–08:45

16:31–16:45

00:46–01:00

08:46–09:00

16:46–17:00

01:01–01:15

09:01–09:15

17:01–17:15

01:16–01:30

09:16–09:30

17:16–17:30

01:31–01:45

09:31–09:45

17:31–17:45

01:46–02:00

09:46–10:00

17:46–18:00

02:01–02:15

10:01–10:15

18:01–18:15

02:16–02:30

10:16–10:30

18:16–18:30

02:31–02:45

10:31–10:45

18:31–18:45

02:46–03:00

10:46–11:00

18:46–19:00

03:01–03:15

11:01–11:15

19:01–19:15

03:16–03:30

11:16–11:30

19:16–19:30

03:31–03:45

11:31–11:45

19:31–19:45

03:46–04:00

11:46–12:00

19:46–20:00

04:01–04:15

12:01–12:15

20:01–20:15

04:16–04:30

12;16–12:30

20:16–20:30

04:31–04:45

12:31–12:45

20:31–20:45

04:46–05:00

12:46–13:00

20:46–21:00

05:01–05:15

13:01–13:15

21:01–21:15

05:16–05:30

13:16–13:30

21:16–21:30

05:31–05:45

13:31–13:45

21:31–21:45

05:46–06:00

13:46–14:00

21:46–22:00

06:01–06:15

14:01–14:15

22:01–22:15

06:16–06:30

14:16–14:30

22:16–22:30

06:31–06:45

14:31–14:45

22:31–22:45

06:46–07:00

14:46–15:00

22:46–23:00

07:01–07:15

15:01–15:15

23:01–23:15

07:16–07:30

15:16–15:30

23:16–23:30

07:31–07:45

15:31–15:45

23:31–23:45

07:46–08:00

15:46–16:00

23:46–24:00

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INTERMUNICIPAL:

TOTAL CHEGADAS

_________

TOTAL PARTIDAS

_________

TOTAL EM TRÂNSITO _________
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FREQÜÊNCIA

INTERESTADUAL :

CHEGADA

EM
TRÂNSITO

DEMANDA
GLOBAL

TOTAL CHEGADAS

_________

TOTAL PARTIDAS

_________

TOTAL EM TRÂNSITO

_________
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ANEXO III
FORMULÁRIO 1.6a – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO LOCAL
DE IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS
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FORMULÁRIO 1.6a - PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO
TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS:
OPÇÃO 01 – ENDEREÇO:
OPÇÃO 02 – ENDEREÇO:
OPÇÃO 03 – ENDEREÇO:
QUALITATIVOS OU QUANTITATIVOS
FATORES

ITEM
1

DIMENSÕES

1.2

ÁREA

1.3

FORMA

1.4

TOPOGRAFIA

1.5

SOLO

1.6

AQUISIÇÃO

2.1

INFRA–ESTRUTURA
ÁGUA

2.1.2

ESGOTO

2.1.3

LUZ

2.1.4

TELEFONE

2.1.5

TRANSPORTE URBANO

2.2

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

2.2.1

DISTÂNCIA DO CENTRO
SISTEMA VIÁRIO DE ENTORNO

2.3.1

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

2.3.2

LARGURA DE PLANTAFORMA

2.3.3

TOPOGRAFIA

2.3.4

CONDIÇÕES DE TRÁFEGO

2.4
2.4.1
2.5

OPÇÃO 03

ASPECTOS URBANÍSTICOS

2.1.1

2.3

OPÇÃO 02

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS

1.1

2

OPÇÃO 01

EQUIPAMENTOS NAS PROXIMIDADES
GRAU DE INTERFERÊNCIA
VIAS DE ACESSO AO SISTEMA RODOVIÁRIO

2.5.1

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

2.5.2

LARGURA DA PLATAFORMA

2.5.3

TOPOGRAFIA

2.5.4

DISTÂNCIA SISTEMA RODOVIÁRIO AO TERMINAL

2.5.5

CONDIÇÕES DE TRÁFEGO

2.5.6

NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO

2.6

GRAU BENÉFICO P/DESENVOL. URBANÍSTICO

2.7

GRAU DE HARMONIA COM PLANEJAM. URBANO

OBS.:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
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ANEXO IV
FORMULÁRIO 2.2a – PRÉ–DIMENSIONAMENTO
OPERACIONAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE
PASSAGEIROS

105

106

FORMULÁRIO 2.2.a – PRÉ–DIMENSIONAMENTO OPERACIONAL DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
DE PASSAGEIROS
PRÉ–DIMENSIONAMENTO OPERACIONAL DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

CRG:

MUNICÍPIO:

HORIZONTE ATUAL

PARÂMETRO

QUALITATIVO
p

Nº MÉDIO DE PARTIDAS DIÁRIAS

c

Nº MÉDIO DE CHEGADAS DIÁRIAS

t

Nº MÉDIO DIÁRIO DE ÔNIBUS EM TRANSITO t = c – p

d

DEMANDA MÉDIA DIÁRIA (d = p + t/3)

sp

Nº MÁXIMO DE PARTIDAS SIMULTÂNEAS

sc

Nº MÁXIMO DE CHEGADAS SIMULTÂNEAS

Oa

OCUPAÇÃO MÁXIMA ATUAL SIMULTÂNEA DE PLATAFORMAS

HORIZONTE FUTURO

PARÂMETRO

QUALITATIVO
i

TAXA ADOTADA

a

HORIZONTE EM ANOS

m

COEFICIENTE DE PROJEÇÃO OU MAJORAÇÃO

Dc

DEMANDA FUTURA CALCULADA (Dc = d x m)

Spf

Nº MÁXIMO DE PARTIDAS SIMULTÂNEAS FUTURAS Spf = sp x m

Scf

Nº MÁXIMO DE CHEGADAS SIMULTÂNEAS FUTURAS Scf = sc x m

Of

OCUPAÇÃO MÁXIMA ATUAL SIMULT. FUTURA DE PLATAF. Of = m xOa

QUANTITATIVO

QUANTITATIVO

PARECER FINAL
CLASSE:

Nº PLATAFORMAS DE EMBARQUE:

OBS.:
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Nº DE PLATAFORMAS DE DESEMBARQUE:
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ANEXO V
FORMULÁRIO 2.3 - CLASSIFICAÇÃO E
DIMENSIONAMENTO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE
PASSAGEIROS

109

110

CLASSE:

DATA:

FORMULÁRIO 2.3 - CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE:
SETORES

Unid

CLASSIFICAÇÕES
A

B

C

D

E

INTERPOL.
F

G

H

A – SETOR DE USO PÚBLICO
INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE

1 – Salão de Espera
Área
Assentos
Bebedouros
Vão de Acesso
2 – Sanitário Masculino
Área
Lavatórios
Vasos sanitários
Chuveiros
Mictórios
3 – Sanitário Feminino
Área
Lavatórios
Vasos sanitários
Chuveiros

1.650 –
1.100

1100 - 750

750 - 500

500 - 300

270 - 90

90 - 40

600 - 400

400 – 270

270 - 190

190 - 150

150 - 75

80 - 25

25 - 10

m2

3150 2450

2450 1650

u

780 - 600

u

8

6

5

4

3

2

1

1

m

mais de 6

6-5

5-4

4-5

3

2,50

2,50

2,50

m2

155 - 125

125 - 95

95 – 72

72 - 50

50 - 43

43 - 28

30 - 20

12 - 9

u

14 - 12

12 - 10

10 – 8

8-7

7-6

6-5

4-3

3-2

u

14 - 12

12 - 10

10 – 8

8-7

7-6

6-5

4-3

3-2

u

4

4

3

3

2

2

OPC.

u

35 - 30

30 - 25

25 – 20

20 - 17

17 - 13

13 - 10

8-5

5-3

m2

180 - 145

145 - 110

110 – 85

85 - 65

65 - 50

50 - 35

40 - 20

20 - 12

u

22 - 17

17 - 14

14 – 12

12 - 10

10 - 8

8-5

5-3

3-2

u

22 - 17

17 - 14

14 – 12

12 - 10

10 - 8

8-5

5-3

3-2

u

8

7

6

5

3

2

OPC.

m2

1050 - 820

820 - 550

550 – 370

370 - 250

u

260 - 210

210 - 140

140 – 90

90 - 65

u

3

2

1

1

m

mais de 4

4-3

2,5

2,5

m2

78 - 63

63 - 43

43 - 36

36 - 25

u

13 - 10

10 - 8

8–7

7-6

u

13 - 8

10 - 8

8–7

7-6

u

2

2

1

1

13 – 10

10 - 9

INSTALAÇÕES PARA DESEMBARQUE

1 – Salão de Espera
Área
Assentos
Bebedouros
Vão de Acesso
2 – Sanitário Masculino
Área
Lavatórios
Vasos sanitários
Chuveiros
Mictórios

u

15 - 13
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PROJETO

AVALIAÇÃO

TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
SETORES
3 – Sanitário Feminino
Área
Lavatórios
Vasos sanitários
Chuveiros
ESTACIONAMENTO PARTICULAR
Nº de Vagas
ESTACIONAMENTO DE TÁXIS
Nº de Pontos
Nº de vagas

Unid

(Continuação)

CLASSIFICAÇÕES
A

B

C

D

m2

90 - 73

73 - 55

55 – 43

43 - 33

u

9-7

7-6

6–5

5-4

u

9-7

7-6

6–5

5-4

u

4

3

2

1

Vg

220 - 170

170 - 110

110 – 75

75 - 50

INTERPOL.

E

F

G

H

50 - 40

40 - 20

20 - 8

8-5

U

2

2

2

1

1

1

1

1

Vg

40 - 30

30 - 20

20 – 13

13 - 10

10 - 7

7-4

4-2

2

m2

15

13

11

5

3

3

4

4

B – SETOR DE SERVIÇO PÚBLICO
1 – Informações
2 – Achados e Perdidos
3 – Guarda Volumes
4 – Correios e Telégrafos
5 – Posto Telefônico
6 – Posto Polícia Militar
Atendimento
Sanitário
Cadeia
7 – Posto Polícia Civil
Atendimento
Alojamento
Sanitário
8 – Posto Polícia Feminina
Atendimento
Sanitário
9 – Juizado de Menores
Atendimento
Sanitário

m

2

9

7

8

6

m2

120 - 80

80 - 60

60 – 30

30 - 20

20 - 16

16 - 12

12 - 9

9-6

m2

15

12

9

6

COND.

COND.

COND.

COND.

m2

30

24

20

16

3 TP

2 TP

1 TP

19

19

19

m2

1 TP
OPC.

12

12

12

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

2

3

3

3

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

4

4

4

15

15

12
OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m

m

2

12

12

9

m2

OPC.

OPC.

OPC

m2

3

2

3

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

COND.

COND.

m2

COND.

COND.

CON.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

m2

COND.

COND.

CON.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

m2

COND.

COND.

CON.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

m2

COND.

COND.

CON.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.
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PROJETO

AVALIAÇÃO

TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
SETORES
10 – Posto ANTT
Atendimento
Sanitário
11 - Posto DER
Atendimento
Sanitário
12 – Posto Assistência Social
Atendimento
Sanitário
13 – Posto Socorro de Urgência
Enfermagem
Consultório
Sanitário
14 – Posto Polícia Federal/Alfândega
15 – Posto Fiscalização Animal
/Vegetal
16 - Estacionamento Privativo

(Continuação)

CLASSIFICAÇÕES

Unid.
A

B

C

18

15

12

15

12

9

3

3

3

18

15

m2

15

m2

3

INTERPOL.

E

F

9

9

9

6

3

3

12

12

9

9

12

9

9

6

6

3

3

3

3

3

21

15

12

9

m2

18

12

9

6

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

3

3

3

3

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

24

21

18

12

m2

12

9

9

9

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

9

9

6

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

3

3

3

3

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

OPC.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

OPC.

30

24

18

12

9

6

2

2

m

2

m2

mm
m

2

m2

2

D

G

H

6

6

6

3

OPC.

6
**

C – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
1 – Administração do Terminal
Chefia
Sanitário da Chefia
Sala de Reunião
Escritório Geral
Almoxarifado Geral
Sanitário (Masculino e Feminino)
2 – Serviços Gerais
Chefe de Manutenção
Oficinas
Depósito
Lavanderia

m

2

161

135

114

95

45

30

27

15 *

15

12

12

9

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

3

3

3

3

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

15

12

9

9

m2

60

50

40

32

16

12

9

9

m2

50

40

35

30

20

12

9

m2

18

18

15

12

9

6

OPC.

OPC.

72

60

45

37

12

9

9

9*

m2

12

12

9

9

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

30

24

16

12

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

m2

30

24

20

16

12

9

6

4

9

9

9

9

6

6

6

6

m

2

113

PROJETO

AVALIAÇÃO

TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
SETORES
3 – Serviço de Controle
Sala de Som
Sanitário
Telecomunicações
4 – Vestiário Masculino
Lavatório
Vaso sanitário
Chuveiro
Armário
Mictório
5 – Vestiário Feminino
Lavatório
Vaso sanitário
Chuveiro
Armário
6 – Depósito de Lixo

CLASSIFICAÇÕES

Unid

m

(Continuação)

2

A

B

C

D

18

15

15

21

INTERPOL.

E

F

G

H

OPC.

OPC.

OPC.

OPC.

15

12

12

9

m2

3

3

3

3

m2

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

COND.

m2

35

32

28

21

15

12

9

6

u

5

5

4

3

2

2

1

1

u

5

5

4

3

2

2

1

1

u

4

3

3

2

2

1

1

1

m

2

15

12

9

6

6

3

3

2

u

8

7

6

5

4

3

2

1

m2

35

32

28

21

15

12

6

6

u

5

4

4

3

3

2

1

1

u

7

6

5

4

3

2

1

1

u

4

4

3

3

2

2

1

1

2

15

12

9

6

6

3

2

2

m2

12

9

9

6

6

3

3

m

SOMATÓRIO DAS ÁREAS DA PLANILHA P=
* VALOR QUE NÃO INCLUI ITENS OPCIONAIS

Desembarque:

* * DER/MG e ANTT JUNTOS – MESMO COMPARTIMENTO
D - SETOR DE OPERAÇÕES
Largura:
2 - DIMENSÕES DA PLATAFORMA:

Total:
3 - CAPACIDADE/ESPERA:

4 - Tipo/Acostamento:

7 - PÉ DIREITO:

8-Cobertura:

Comprimento:
Largura da Área do Passageiro:

5 - DIST. CIRCULAÇÃO FRONTAL:

6 - DIST. DE MANOBRA E CIRCUL.DE ÔNIBUS:

9 - INTERFERENCIA ESTRUTURAL/PLATAFORMA:
10 - PISTA DE ACESSO:

Largura:
Raio de Curvatura

E - SETOR COMERCIAL
1 - ÁREA (m2)

2 - Nº de BILHETERIA:

AVALIAÇÃO

COND. CONDICIONAIS OPC - OPCIONAIS

Embarque:
1 - NUMEROS DE PLATAFORMAS:

PROJETO

3 - PROPORÇÃO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:

114

SIM:

NÃO:

TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
F - QUANTITATIVOS DE ÁREA: A= (1,63P + 16,3b + 250N)
1 - TERRENO:

2-EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:

3 - OPERAÇÃO:

(Continuação)

4 - TOTAL (2+3)=

G - CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 - CIRCULAÇÃO INTERNA:
2 - VENTILAÇÃO:
3 - ILUMINAÇÃO:
4 - SETORIZAÇÃO:

OBS.: IncluIr neste dimensionamento, toda a metodologia da Norma ABNT 9050 - Acessibilidade para Deficientes Físicos

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
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ANEXO – VI
MODELOS DE PLATAFORMAS
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ACOSTAMENTO A 30º

119

ACOSTAMENTO A 45º

120

ACOSTAMENTO A 60º

121

ACOSTAMENTO A 90º

122

ACOSTAMENTO LONGITUDINAL

123
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ANEXO VII
TRAJETÓRIAS MÍNIMAS DE CONVERSÃO

125

126

Fonte: DER/MG – Diretoria de Projetos
127
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ANEXO VIII
CRONOGRAMA FÍSICO

129

130

FORMULÁRIO 5.1 – CRONOGRAMA FÍSICO

Fonte: DER/MG
131

132

ANEXO IX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

133

134

FORMULÁRIO 5.2 - FÍSICO-FINANCEIRO

135

Fonte: DER/MG

136
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