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Terça-feira, 15 de Março de 2016 

Ano XXII - Edição N.: 5007  

Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS  

 

PORTARIA BHTRANS DPR N.º 035/2016 

DE 14 DE MARÇO DE 2016 

 

Dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de 

Belo Horizonte - STSP e dá outras providências. 

 

O Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, no uso das 

atribuições outorgadas pelos incisos XVII, do art. 26, e levando em conta o disposto no artigo 21, XIII, "h", todos 

do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto 6.985 de 30/09/1991, consolidado pelo Decreto 10.941 de 17/01/2002; 

 

Considerando que a Constituição Federal atribui competência ao Município para legislar sobre assunto de 

interesse local e especialmente em matéria de transporte público (art. 30, incisos I e V da CF/88); 

Considerando que a Constituição do Estado de Minas Gerais outorga, igualmente, ao Município a 

competência para, diretamente ou sob regime de concessão, organizar a prestação de serviço público de interesse 

local e de transporte de passageiros (art. 170, VI da CEMG); 

Considerando que o artigo 193 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte estabelece competência 

municipal para organizar, dirigir, coordenar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos a 

transporte coletivo e individual de passageiros; 

Considerando que o povo do Município de Belo Horizonte, pelos seus lídimos representantes, através da 

Lei n.º 5.953, de 31/07/91, autorizou o Poder Executivo a constituir uma sociedade de economia mista, sob a 

denominação de Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, para atender a 

determinação contida no artigo 193 da Lei Orgânica Municipal;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo 

Horizonte - STSP será executado por meio de permissão delegada pela BHTRANS. 

 

Art. 2º - A fiscalização do Serviço será exercida pela BHTRANS através de agentes próprios ou 

conveniados. 

 

Art. 3º - A sistematização das normas regulatórias do Serviço Público de Transporte Coletivo 

Suplementar de Passageiros em Belo Horizonte está estabelecida no Regulamento do Serviço Público de 

Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte, no Anexo I – Padrão Técnico 

dos Veículos do Serviço de Transporte Suplementar e no Anexo II – Identidade Visual dos Veículos do Serviço de 

Transporte Suplementar, publicados e disponíveis no portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através do 

endereço www.pbh.gov.br, e no portal da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – 

BHTRANS, no endereço www.bhtrans.pbh.gov.br, nesta data. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de homologação da licitação vindoura, ficando revogadas 

todas as disposições em contrário, em especial a Portaria BHTRANS DPR N° 007/2003, a partir do início da 

vigência dos Termos de Permissão a serem firmados em decorrência da referida licitação. 

 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia
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Belo Horizonte, 14 de março de 2016 

 

 

Ramon Victor Cesar 

Presidente 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO SUPLEMENTAR 

DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1. O Transporte Público Suplementar no Município de Belo Horizonte constitui um serviço público, nos ter- 

mos do artigo 193 da Lei Orgânica, a ser prestado mediante delegação à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 

Horizonte S/A – BHTRANS, constituída por meio da Lei Municipal n.º 5.953, de 31 de julho de 1991, e de acordo 

com as condições estabelecidas neste Regulamento e legislação pertinente. 

Parágrafo único – Compete à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, conforme 

define o Artigo 2º da Lei nº 5.953/91 e o Artigo 3º do seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 6.985/91, con- 

solidado pelo Decreto nº 10.941 de 17/01/2002, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar, controlar e 

fiscalizar a prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo 

Horizonte. 

Art. 2. O Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte - 

STSP será prestado na forma de redes de serviço operadas por Permissionários selecionados por meio de processo 

licitatório, obedecendo aos critérios de qualidade, segurança, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, ge- 

neralidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

Art. 3. O Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte - 

STSP será remunerado pela receita arrecadada por meio da cobrança da tarifa dos usuários pagantes, bem como por 

outras fontes de receita autorizadas e regulamentadas pela BHTRANS. 

Art. 4. Será observado o direito às gratuidades e descontos previstos na legislação e neste Regulamento dos Servi- 

ços. 

Art. 5. A BHTRANS determinará a política tarifária a ser implantada no STSP, inclusive o valor das tarifas do Sis- 

tema Suplementar. 

Art. 6. A tarifa, os critérios e a periodicidade de sua atualização serão estabelecidos pela BHTRANS, em confor- 

midade com a política tarifária, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao Sistema de Transporte 

Coletivo Suplementar de Passageiros. 

 
CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 7. Para a interpretação deste Regulamento, define-se: 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Agente de Liquidação: pessoa contratada pelos Permissionários, que realiza a liquidação das operações de comer- 

cialização dos cartões inteligentes de passagens, dos cartões de vale transporte, cartões de benefícios e dos créditos 

eletrônicos, responsabilizando-se pela custódia e distribuição dos valores apurados entre os Permissionários, a 

BHTRANS e o Fundo Garantidor de Contingências (FGC); 

Autorização de Tráfego (AT): documento emitido pela BHTRANS que autoriza o veículo a operar no Sistema de 

Transporte Público Suplementar do Município de Belo Horizonte; 

Agente de Bordo: profissional vinculado ao Permissionário, inscrito no cadastro da BHTRANS, responsável pela 

assistência aos usuários e/ou cobrança da tarifa; 

Agente de Linha: pessoa vinculada aos Permissionários de uma Linha para controlar a operação do serviço; 

BHTRANS: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A; 
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Câmara de Compensação de Resultados: mecanismo de compensação das receitas do Sistema entre os permissio- 

nários; 

Cartão de abertura e fechamento de viagens: cartão inteligente utilizado pelos operadores para registrar o início, 

termino da jornada de trabalho e controle da operação diária do veículo com data de validade relacionada ao cadas- 

trado. 

Cartão Provisório: Registro de condutor/condutor auxiliar/agente de bordo emitido com data provisória por motivo 

de alguma pendência ou afastamento médico por tempo determinado 

Cartão BHBUS: Cartão Vale-transporte: cartão inteligente onde serão carregados os créditos eletrônicos; 

Cassação da Permissão: devolução compulsória da permissão por infração legal ou regulamentar; 

Cassação de Registro: devolução compulsória do registro de operador por infração legal ou regulamentar; 

CNH: Carteira Nacional de Habilitação; 

Condutor Permissionário: motorista de atividade profissional detentor de permissão do Serviço Público de Trans- 

porte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte; 

Condutor Auxiliar: motorista de atividade profissional, vinculado ao Permissionário ou a uma linha, que poderá  

ser cadastrado pelo Consórcio de Permissionários e inscrito no cadastro da BHTRANS, para complementar a jorna- 

da de trabalho de qualquer condutor Permissionário de uma linha; 

Consórcio de Permissionários: grupo de Permissionários interligados por qualquer forma legal, vedada a constitui- 

ção de empresa, para desempenhar as obrigações comuns necessárias à prestação dos serviços. 

CPPAD: Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar; 

CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

Decêndio: período de dez dias; 

Tacógrafo digital: dispositivo eletrônico empregado em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percor- 

rida e a velocidade que desenvolveu; 

Fita de tacógrafo: fita-diagrama de papel carbonado para registrar as informações do tacógrafo digital 

Frota: número de veículos vinculados às permissões do sistema, delegadas pela BHTRANS, acrescido dos veículos 

da frota reserva; 

Frota Reserva: número de veículos vinculados às permissões do Sistema delegadas pela BHTRANS, no quantitati- 

vo equivalente a 5% da frota, destinados a permitir a realização de serviços de manutenção programada e substitui- 

ção temporária de veículos da frota, garantindo a continuidade e previsibilidade do serviço; 

Fundo Garantidor de Contingências (FGC): condomínio dos Permissionários que detém recursos destinados a ga- 

rantir a continuidade dos serviços, provenientes da contribuição instituída pelo Regulamento do STSP; 

Inclusão de Veículo: entrada de veículo para o sistema; 

GECOP: Gerência de Controle de Permissões da BHTRANS; 

Gratuidade: A gratuidade no transporte coletivo em Belo Horizonte consiste no direito de utilização dos serviços 

sem a necessidade do pagamento das tarifas. Será concedida aos usuários que a ela fizerem jus na forma da lei ou de 

atos regulamentares preexistentes ao novo Regulamento dos Serviços, tais como: 

 

I. idosos acima de 65 anos, nos termos do § 2º do art. 230 da Constituição Federal de 1988 e do art. 39 da Lei 

Federal n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003; 

II. agentes de inspeção do Ministério do Trabalho, quando no exercício de suas funções profissionais, nos 

termos do § 5º do art. 630 do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra- 

balho); 

III. carteiros e mensageiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT -, quando no exercício de 

suas funções profissionais e devidamente uniformizados, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei n.º 3.326/41 

e do art. 51 do Decreto-Lei n.º 5.405/43; 

IV. oficiais da Justiça do Trabalho, quando no exercício de suas funções profissionais, nos termos do art. 16 da 

Lei Federal n.º 4.192, de 24 de dezembro de 1962; 

V. oficiais da Justiça Federal, quando no exercício de suas funções profissionais, nos termos do art. 43 da Lei 

Federal n.º 5.010, de 30 de maio de 1966; 

VI. usuários com deficiência física, auditiva, visual, mental e doentes renais em terapia renal substitutiva, ob- 

servados os requisitos estabelecidos em portarias BHTRANS. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco-diagrama&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
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INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

IQO: Índice de Qualidade Operacional dos permissionários; 

Itinerário: descrição detalhada, em ordem sequencial, das vias autorizadas pela BHTRANS para circulação do veí- 

culo de uma determinada linha; 

JARI Transportes – Suplementar: Junta Administrativa de Recursos de Infrações ao Regulamento do Serviço Pú- 

blico de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte; 

Linha: unidade básica de prestação do serviço, composta por itinerário, frota, operadores, quadro de horários, ponto 

de controle e tarifa próprios; 

MOL: Movimentação de Operação de Linha: planilha onde são apresentadas todas as ocorrências da operação de 

uma linha em um determinado período. 

Noite: período do dia compreendido entre 18:59 h e 05:00 h; 

Número de Ordem: número do veículo 

Operador: Permissionário, Condutor Auxiliar, Agente de Bordo ou Agente de Linha; 

Permissão: ato administrativo discricionário, unilateral e precário pelo qual a BHTRANS delega a terceiros a exe- 

cução do STSP nas condições estabelecidas em edital licitatório, neste Regulamento ou em normas complementares; 

Permissionário: pessoa física detentora de permissão; 

Permuta de Veículo: troca de veículos cadastrados no Sistema, realizada entre Permissionários; 

Permuta de Linha: troca da linha autorizada para operação, entre Permissionários; 

Ponto de Controle (PC): local de início e/ou final de itinerário, regulamentado para estacionar veículos do serviço 

e dotado de instalações necessárias à operação da linha; 

Prontuário: Conjunto de anotações (papéis/meio físico ou meio eletrônico) em que ficam registrados todas as mo- 

vimentações realizadas pelos operadores, bem como qualquer observação acerca de sua conduta ao longo do tempo 

em que foi cadastrado na BHTRANS. 

Quadro de Horário (QH): Componente do QRO que determina o número de viagens de uma linha e o intervalo en- 

tre elas; 

Quadro de Marcha (QM): Planilha ou tabela que determina o veículo que realizará a viagem; 

Quadro de Referência Operacional (QRO): documento que estabelece as características operacionais da linha; 

Receita Operacional Bruta: receita tarifária obtida pela venda de passagens; 

Registro de Agente de Bordo (RA): documento emitido pela BHTRANS que autoriza o Agente de Bordo a operar 

o serviço em veículo vinculado ao Sistema; 

Registro de Agente de Linha (RL): documento emitido pela BHTRANS que autoriza um operador a operar o pon- 

to de controle, controlando a operação da linha; 

Registro de Condutor (RC): documento emitido pela BHTRANS que autoriza o condutor a operar o serviço em 

veículo vinculado ao Sistema de Transporte Suplementar; 

Renúncia à Permissão: desistência voluntária da permissão; 

Representante de Linha: Permissionário indicado pela maioria dos Permissionários componentes de uma determi- 

nada linha ou indicado pela BHTRANS para representar junto a BHTRANS todos os permissionários componentes 

da linha; 

Reserva de Permissão: interrupção temporária da prestação do STSP solicitada formalmente pelo Permissionário e 

autorizada pela BHTRANS; 

SITBUsSup: Sistema Inteligente de Transporte do Suplementar; 

Substituição do Veículo: troca de veículo na mesma Permissão; 

STSP: Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte; 

Sistema: Sistema de Transporte Público Suplementar do Município de Belo Horizonte; 

Suspensão do Operador: proibição de operar o serviço por um período determinado; 

Taxa de Ocupação: é a razão entre o número de passageiros em pé e a área útil a eles destinada no interior do veí- 

culo, medida pelo número de pessoas por metro quadrado; 

Transferência de Linha: troca da linha de operação do Permissionário por determinação da BHTRANS; 
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Usuário: indivíduo que utiliza o STSP; 

Usuário com Gratuidade: indivíduo que utiliza o STSP com direito legal de não pagar pelo transporte público co- 

letivo; 

Validador: equipamento instalado nos veículos ,que faz a leitura e gravação em cartão inteligente e registra demais 

informações operacionais necessárias para o controle do sistema de transporte suplementar. 

Veículo: veículo automotor inscrito no cadastro de veículos do Sistema; 

Vistoria: inspeção veicular realizada pela BHTRANS para verificação de segurança, conservação, conforto, higie- 

ne, equipamentos e características definidas nas legislações federal, estadual, municipal, neste Regulamento e em 

normas complementares. 
 

CAPÍTULO III 

DA PERMISSÃO 

 
Art. 8. O Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte é 

gerenciado pela BHTRANS e operado por terceiros por meio de delegação de permissão, conforme legislação em 

vigor. 

Art. 9. Respeitado o processo licitatório, cada Permissionário  deterá uma única permissão, à qual será vinculado 

um único veículo. 

 

Art. 9º - A. O cadastro de reserva de permissões, composto de 30 (trinta) permissões destina-se à: 

I. Manutenção do quantitativo de permissões delegadas. 

a) Havendo extinção da delegação de uma permissão dentro do prazo de validade da licitação, será convocado novo 

licitante, obedecida a ordem de classificação constante do cadastro de reserva, para assumir o serviço pelo restante 

do prazo de validade estabelecido para as permissões. 

II. Ampliação do número de permissões para atendimento de aumento de demanda do serviço. 

(Texto inserindo o art. 9º-A pela Portaria BHTRANS DPR Nº 080/2017) 

Art. 10. A permissão para prestação do Serviço constitui ato unilateral, administrativo, discricionário e precário da 

BHTRANS. 

Art. 11. As permissões delegadas pela BHTRANS para prestação do Serviço obedecerão aos preceitos legais vigen- 

tes, extinguindo-se nos seguintes casos: 

I. advento do termo contratual estabelecido no Edital; 

II. falecimento do Permissionário; 

III. incapacidade do Permissionário declarada judicialmente; 

IV. renúncia; 

V. rescisão; 

VI. revogação; 
VII. anulação; 

VIII. encampação; 

IX. caducidade; 

X. cassação do Registro do Condutor Permissionário; 

XI. insolvência civil do Permissionário; 

XII. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, nos termos da 

Lei; 
XIII. e nos casos previstos neste Regulamento. 

§ 1º. O Permissionário que desejar renunciar à permissão junto à BHTRANS deverá formalizar sua intenção 

com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias, contados da data prevista para a cessação da opera- 

ção. 

§ 2º. A intenção de renúncia da permissão será comunicada à BHTRANS por meio de requerimento formal 

próprio, será consolidada após efetivada a baixa do cadastro e liberada após a quitação total dos débi- 

tos existentes. 

§ 3º.   A permissão a ser extinta nos casos previstos nas alíneas “II” e “III” poderá ter seu prazo dilatado por   

até dois anos estando o veículo financiado e o Termo de Permissão em vigor. 

(Texto revogado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 079/2020) 

§ 4º. Os casos de suspensão ou cassação previstos neste Regulamento poderão resultar em caducidade da 

permissão. 

Art. 12. Fica vedado ao Permissionário deter outra concessão, autorização ou permissão delegada pela BHTRANS 
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ou por outro ente da federação para a prestação de serviço de transporte. 

Art. 13. Fica vedado ao Permissionário, durante o tempo de duração da permissão, exercer cargo ou função da Ad- 

ministração Direta, Indireta, Autárquica ou Fundacional da União, Estado ou Município, estando ativo ou licencia- 

do, celetista ou estatutário. 

Art. 14. O Permissionário poderá requerer, por até 90 (noventa) dias, a reserva de permissão para substituição de 

veículo em caso de furto ou roubo, acidente grave ou perda total, ou ainda, apreensão judicial do veículo. 

 

Art. 14. O permissionário poderá requerer, por até 90 (noventa) dias, a reserva da permissão nas seguintes situações: 

 

I. substituição de veículo; 

II. interrupção temporária da prestação do serviço solicitada formalmente pelo Permissionário; 

III. furto ou roubo do veículo, comprovado por certidão expedida por delegacia especializada; 

IV. acidente grave, perda total ou apreensão do veículo, comprovado através de documentação específica. 

 

§ 1º - O prazo deste artigo poderá ser prorrogado por igual período. 

§ 2º - A inobservância dos prazos estabelecidos neste artigo constitui abandono da atividade e implicará na extinção 

da permissão, observados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 3º - Durante o período de vigência do contrato, o permissionário poderá requerer a reserva por no máximo até 360 

(trezentos e sessenta) dias, afim de garantir a continuidade e regularidade da prestação do serviço. 

(Texto alterado pela portaria BHTRANS DPR nº 103/2020) 

 
Art. 14. O permissionário poderá requerer, por até 90 (noventa) dias, a reserva da permissão nas seguintes situações: 

 

I.  substituição de veículo; 

II. furto ou roubo do veículo, comprovado por certidão expedida por delegacia especializada; 

III. acidente grave, perda total ou apreensão do veículo, comprovado através de documentação específica; 

IV. interrupção temporária da prestação do serviço solicitada formalmente e justificadamente pelo Permissionário, 

devidamente aprovada pela BHTRANS. 

 

§ 1º - O prazo constante no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual período para os incisos I, II e III, se o 

permissionário comprovar dificuldades no recebimento do veículo adquirido, por culpa exclusiva do fabricante. 

§ 2º - A fim de garantir a continuidade e regularidade da prestação do serviço, o prazo constante no caput deste 

artigo será permitido apenas uma vez por ano-calendário. 

§ 3º - Durante o período de vigência do contrato, o permissionário poderá requerer a reserva da permissão por no 

máximo até 360 (trezentos e sessenta) dias. 

§ 4º - A inobservância dos prazos estabelecidos neste artigo constitui abandono da atividade e implicará na extinção 

da permissão, observados o contraditório e a ampla defesa.  

(Texto alterado pela portaria BHTRANS DPR nº 051/2021) 

CAPÍTULO IV 

DO SERVIÇO 

Seção I 

Da Operação 

Art. 15. O STSP será operado em redes de serviço compostas por linhas, itinerários, frota, operadores, quadro de 

horários, tarifa e ponto de controle próprios definidos pela BHTRANS. 

Art. 16. O período de operação obrigatório será: 

a. de 2ª feira a 6ª feira, das 5h às 23h; 

b. sábado das 6h às 22h; 

c. domingo e feriado das 8h às 22h, podendo a BHTRANS dispensar a operação aos domingos e feriados 

ou determinar, em períodos eventuais, a operação fora destes horários. 

Parágrafo único – Poderá ser apresentada pelos permissionários proposta de alteração destes horários para a linha, 

devidamente motivada, para análise e aprovação da BHTRANS. 

Art. 17. Os pontos de embarque e desembarque de passageiros serão localizados exclusivamente no município de 

Belo Horizonte. 

Art. 18. Alterações dos itinerários, dos pontos de controle, dos pontos de embarque e desembarque, dos quadros de 

horários e de integração com outros serviços de transporte poderão ser autorizados pela BHTRANS. 
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Art. 18. Alterações dos itinerários, dos pontos de controle, dos pontos de embarque e desembarque, dos quadros de 

horários e de integração com outros serviços de transporte poderão ser autorizados pela BHTRANS. 

§ 1º A BHTRANS dará publicidade à criação, extinção ou fusão de linhas, alteração de itinerários, de quadro de 

horários, transferências ou quaisquer outros aspectos operacionais com publicação de aviso no Diário Oficial do 

Município - DOM. 

§ 2º Qualquer interessado poderá apresentar impugnação por escrito e fundamentada contra o assunto constante do 

aviso, no prazo de 05 (cincos) dias úteis contados a partir da data da publicação. 

(Texto alterado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 080/2017) 

Art. 19. Todo operador em serviço deve portar o documento comprobatório do seu registro na BHTRANS. 

Art. 20. Todo Permissionário deverá informar e manter atualizado endereço de e-mail válido junto ao cadastro da 

BHTRANS. 

Parágrafo Único: O endereço de email será utilizado pela BHTRANS para comunicações, avisos e convocações 

formais. O não atendimento ao teor do email será passível de autuação nos termos deste regulamento. 

Art. 21. O Representante da Linha será um Permissionário indicado pela maioria dos Permissionários componentes 

de uma determinada linha ou indicado pela BHTRANS para representar junto a BHTRANS todos os permissioná- 

rios componentes da linha, por um período máximo de dois anos, sendo permitida a recondução. 

Art. 22. O Permissionário deverá manter sob sua guarda os dados gerados pelos equipamentos embarcados em sua 

forma original por um período de 12 (doze) meses da data do registro. 

Parágrafo único – Os dados diários gravados nos equipamentos embarcados deverão ser entregues à BHTRANS 

quando solicitados e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contendo, inclusive, placa do veículo, nome do con- 

dutor e data de referência. 

Art. 23. O embarque e desembarque de usuários deverão ser feitos com segurança, obedecendo à regulamentação da 

via e normas legais vigentes. 

§ 1º. Caberá à BHTRANS determinar pontos de embarque e desembarque ao longo do itinerário da linha a 

qualquer momento. 

§ 2º. Fica vedada a operação na área central da Capital, delimitada pela Avenida do Contorno, inclusive. 

§ 3º. A circulação em corredores será restrita à distribuição dos passageiros em trechos de concentração de 

serviços, comércio e empregos, ou em caso de ligação entre regiões com limitações físicas. 

Art. 24. É obrigatório o uso do cinto de segurança pelo condutor quando o veículo estiver em trânsito. 

Art. 25. É obrigatório o desembarque do usuário pela porta traseira, a exceção de obesos, gestantes, idosos e pesso- 

as com mobilidade reduzida. 

Art. 26. O Agente de Bordo, ou o condutor, na sua ausência, deverá girar a roleta quando usuário obeso, com mobi- 

lidade reduzida ou gestante desembarcar pela porta dianteira. 

Art. 27. Usuário com deficiência visual poderá embarcar no veículo acompanhado de seu cão-guia, desde que esteja 

portando os documentos especificados em lei própria. 

Art. 28. O operador deverá atender às políticas de benefício e tarifária de acordo com normas e procedimentos esta- 

belecidos pela BHTRANS. 

Art. 29. O veículo deverá estacionar no Ponto de Controle (PC) no mínimo 5 (cinco) minutos antes do horário esta- 

belecido para iniciar sua viagem, exceto quando estiver em operação. 

§ 4º. O condutor responsável pela  condução do veículo deverá registrar a  abertura e  o fechamento da via-  

gem utilizando seu cartão de operador. 

Art. 30. O cartão de operador é de uso pessoal e intransferível. 

Parágrafo Único – O operador deverá se posicionar em frente à câmera acoplada ao validador possibilitando a cap- 

tura de sua imagem sempre que utilizar seu cartão. 

Art. 31. O veículo escalado para a saída do ponto de controle deverá manter a porta de embarque aberta, devendo 

estar presente o operador e/ou o Agente de Bordo, a fim de permitir inclusive o acesso à roleta e, se à noite, com os 

letreiros e as luzes internas acesas. 

Art. 32. O veículo não poderá iniciar viagem se o validador apresentar defeito. 

Parágrafo Único – Caso o validador apresente defeito ao longo do itinerário, os passageiros que possuem cartão 

BHBUS farão a viagem gratuitamente. 

Art. 33. Os procedimentos de abertura e fechamento de viagem no validador só poderão ser realizados no ponto de 
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controle. 

Art. 34. O veículo deverá operar com farol de luz baixa aceso. 

Art. 35. O Quadro de Referência Operacional conterá, obrigatoriamente, a taxa de ocupação máxima, o quadro de 

horários, a tarifa, o itinerário e o endereço do ponto de controle. 

§ 1º.  O calendário de dias atípicos será definido previamente pela BHTRANS e enviado aos representantes   

das linhas. 

§ 2º.   O Permissionário será responsável pela entrega, por meio do representante de linha e na forma indica-   

da pela BHTRANS, do quadro de marcha em até 2 (dois) dias úteis antes do início do decêndio, e das 

ocorrências de operação da linha em até 2 (dois) dias úteis após o término do decêndio. 

§ 3º. Os decêndios são: 1 a 10 de cada mês; 11 a 20 de cada mês; 21 ao término do mês. 

§ 4º. As alterações nas ocorrências de operação da linha poderão ser registradas até 2 (dois) dias úteis após o 

término do decêndio. 

§ 5º. O Permissionário deverá apresentar, na forma indicada pela BHTRANS, comprovação formal que jus- 

tifique atraso, omissão de viagem ou alteração do veículo empenhado para realização das viagens em 

até 2 (dois) dias úteis após o encerramento do Decêndio. 

§ 6º.  O descumprimento do disposto nos parágrafos §2º e §4º acarretará penalidade a todos os permissioná-  

rios da linha. 

Art. 36. Não será permitido efetuar manutenção ou abastecimento do veículo quando em serviço. 

Art. 37. Para operar no STSP, o veículo deverá apresentar condições adequadas de segurança e higiene, bem como 

ter o seu interior devidamente seco após lavagem ou chuva, principalmente os bancos, no início de cada viagem. 

§ 1º.    O Permissionário deverá retirar imediatamente de operação veículo que apresente problemas de seguran- 

ça ou funcionamento. 

§ 2º. Má condição de conservação: se refere às condições de limpeza e higiene do veículo e ao estado de con- 

servação dos bancos (revestimento), assoalho e forrações internas, frisos e acabamentos, pintura e poli- 

mento da carroceria. 

§ 3º. Má condição de funcionamento e/ou de segurança: se refere ao estado dos pneus; equipamentos obriga- 

tórios; mecânica em geral; eletricidade; mecanismos e abertura de portas e janelas; pontos de apoio; pla- 

taforma elevatória e demais itens relacionados à acessibilidade; sistemas de ventilação; sistemas de bi- 

lhetagem, monitoramento e outros equipamentos embarcados; e quaisquer outros itens que comprome- 

tam a operação do serviço e/ou a segurança dos usuários e operadores. 

Art. 38. A interrupção voluntária da prestação do serviço deverá ser precedida de autorização da BHTRANS. 

Art. 39. Constituem obrigações do Permissionário: 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento e demais normas legais pertinentes, observadas rigorosa- 

mente as especificações e características de exploração do serviço delegado: 

II. Constituir, em conjunto com os demais Permissionários, o Consórcio de Permissionários; 

III. Repassar ao FGC o percentual definido da receita operacional bruta; 

IV. Contratar em conjunto com os demais Permissionários o Administrador do FGC; 

V. Contratar em conjunto com os demais Permissionários o Agente de Liquidação do FGC; 

VI. Disponibilizar em conjunto com os demais Permissionários as estruturas de garagem; 

VII. Disponibilizar em conjunto com os demais Permissionários a frota reserva; 

VIII. Manter conta aberta em instituição bancária oficial, para efeito de movimentação da Câmara de Compensa- 

ção de Resultados; 

IX. Fazer o pagamento da compensação, sendo a compensação o valor a ser pago ou recebido pelo permissio- 

nário conforme a chave de partição estabelecida, até 10 dias após o final de cada período de apuração; 

X. Comunicar à BHTRANS, no primeiro horário do expediente subsequente, qualquer motivo de força maior 

ou de caso fortuito determinante de alteração das previsões do item anterior; 
XI. Cumprir o itinerário no trecho estabelecido e quadro de horários; 

XII. Participar dos programas destinados ao treinamento de pessoal de operação; 

XIII. Assegurar, em caso de interrupção de viagem, a não cobrança ou devolução do valor da tarifa e providenci- 

ar outra condução para os passageiros; 

XIV. Tratar com polidez e urbanidade os passageiros; 

Art. 40. Os agentes de fiscalização da BHTRANS poderão efetuar alterações nos aspectos operacionais dos serviços 

em situações emergenciais. 
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Seção II 

Do Ponto de Controle 

 

Art. 41.  O ponto de controle será determinado e regulamentado pela BHTRANS em função do interesse público e  

da conveniência técnico-operacional. 

Art. 42. A estrutura mínima exigida para o ponto de controle será composta por cabine sanitária, água potável, ilu- 

minação, internet e linha telefônica. 

§ 1º. Deverá ser apresentado à BHTRANS o projeto de instalação do ponto de controle e do mobiliário, bem 

como das eventuais propostas de sua alteração. 

§ 2º. Poderá ser alugado espaço privado para as instalações previstas no caput deste artigo, estando as mesmas 

até 100 metros do local de início de itinerário. 

§ 3º. A instalação de cabine sanitária em espaços públicos observará o disposto em Normas Municipais pró- 

prias. 

§ 4º. O quadro de referência operacional, e o quadro de marcha deverão estar disponíveis no ponto de controle 

e em local visível para a fiscalização e usuários. 

§ 5º. A utilização da via pública para instalação do ponto de controle será permitida desde que possua alvará 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

§ 6º. A instalação e manutenção do Ponto de Controle são de responsabilidade dos Permissionários. 

§ 7º. O Ponto de Controle deverá ser mantido em boas condições de higiene e conservação. 

§ 8º. A despesa proveniente da implantação e manutenção do ponto de controle será rateada entre os Permis- 

sionários da respectiva linha. 

§ 9º. A utilização da estrutura do ponto de controle para outros fins deverá ser previamente autorizada pela 

BHTRANS. 

Art. 43. O mobiliário e os equipamentos a serem instalados no ponto de controle deverão ser previamente autoriza- 

dos pela BHTRANS. 

Art. 44. O mobiliário e os equipamentos do ponto de controle são de uso comum a todos os operadores da linha. 

Art. 45. A higiene, salubridade, moralidade, os níveis de ruídos e conservação na utilização da instalação do ponto  

de controle são de responsabilidade dos operadores da linha. 

Art. 46. . É vedada aos operadores a prática de jogo de qualquer natureza no ponto de controle, em suas imediações  

e no interior de veículo. 

Art. 47. Os objetos esquecidos pelos usuários no interior do veículo deverão ser mantidos no Ponto de Controle da 

linha, à disposição do usuário. 

Seção III 

Dos Operadores 

Art. 48. É função precípua do Permissionário a prestação direta do serviço, cabendo ao seu Condutor Auxiliar com- 

plementar e dar continuidade ao seu trabalho. 

Art. 49. Ao Permissionário, enquanto estiver na condição de Reserva de Permissão, é facultado o cadastro como 

Condutor Auxiliar em outra permissão do sistema suplementar. 

Art. 50. São de responsabilidade dos Permissionários os atos cometidos pelo Agente de  Linha  durante a  operação 

do STSP. 

Art. 51. O uso de uniforme, aprovado pela BHTRANS, é obrigatório. 

Art. 52. É vedado o uso de chapéu, boné, boina ou similares em serviço, salvo recomendação médica apresentada à 

BHTRANS. 
 

Seção IV 

Da Jornada 

Art. 53. O tempo de trabalho do condutor será obedecido de acordo com o que prevê as normas trabalhistas vigen- 

tes. (CLT e CF/88) 

Art. 54. O Permissionário deverá conduzir o veículo por, no mínimo, 36 (trinta e seis) horas semanais ou 144 horas 

mensais. 

§ 1º. A redução da jornada mínima poderá será autorizada pela BHTRANS devido a restrição médica com- 
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provada. 

§ 2º. O Permissionário Representante de Linha e os diretores em efetivo exercício do sindicato ou entidade 

representativa da categoria, desde que autorizados pela BHTRANS deverão conduzir o veículo por, no 

mínimo, 18 (dezoito) horas semanais ou 72 horas mensais. 

Art. 55. É vedado ao Permissionário, durante a prestação do STSP, exercer qualquer outra atividade não relacionada 

ao serviço. 

Art. 56. Caso o Permissionário venha a ocupar cargo público eletivo, a BHTRANS poderá dispensá-lo total ou par- 

cialmente do cumprimento de seu tempo de trabalho obrigatório. 

 
Seção V 

Do Cumprimento de Viagem 

Art. 57. As viagens devem ser efetuadas de acordo com o Quadro de Referência Operacional da linha, no horário 

programado e pelo veículo indicado no Quadro de Marcha entregue à BHTRANS . 

§ 1º. Não é permitida antecipação de viagem; 

§ 2º. Não é permitido atraso superior à metade do intervalo previsto entre viagens (headway), sendo que o 

atraso máximo admitido será de 10 (dez) minutos; 

§ 3º. O veículo que efetuar viagem programada para outro veículo e, com isso, desatender a viagem para ele 

programada sem justificativa está sujeito a multa; 

§ 4º. No caso de empenho total da frota da linha serão desconsiderados atrasos superiores aos estabelecidos no 

§ 2º, bem como omissão de viagem programada conforme descrito no parágrafo terceiro. 

Art. 58. O Permissionário deverá apresentar, na forma indicada pela BHTRANS, comprovação formal que justifi- 

que atraso, omissão de viagem ou alteração do veículo empenhado para realização das viagens em até 2 (dois) dias 

úteis após o encerramento do Decêndio. 

Art. 59. A proposta de alteração no Quadro de Referência Operacional deverá ser apresentada à BHTRANS para 

análise e aprovação no mínimo 10 (dez) dias úteis antes do início da operação proposta. 

Art. 60. O Permissionário deverá divulgar aos usuários, no interior do veículo, as alterações no Quadro de Referên- 

cia Operacional aprovadas pela BHTRANS, durante os 5 (cinco) dias anteriores e até 10 (dez) dias posteriores à sua 

implantação. 

Art. 61. As viagens devem ser realizadas na extensão completa do itinerário descrito no Quadro de Referência Ope- 

racional. 

Parágrafo Único – As viagens cujo itinerário apresentar diferença do determinado pelo Quadro de Referência Ope- 

racional acarretarão as penalidades cabíveis, ressalvada a hipótese em que a alteração do itinerário tenha sido deter- 

minada por fatos supervenientes comunicados à BHTRANS, com a devida justificativa. 
 

Seção VI 

Da Transferência de linha 

Art. 62. A BHTRANS, em face das necessidades dos serviços ou em decorrência de razões de interesse público, 

poderá determinar a criação, extinção ou fusão de linhas, alteração de itinerários, de quadro de horários, transferên- 

cias ou quaisquer outros aspectos operacionais. 

§ 1º. A transferência de permissionários deverá obedecer ao critério de classificação final no Processo Licita- 

tório do Edital de Concorrência Pública respectiva; 

§ 2º.  A BHTRANS poderá transferir Permissionário de linha obedecendo à ordem crescente de classificação  

final no Processo Licitatório entre os interessados, desde que o indicado não tenha mudado de linha nos 

últimos 3 (três) anos, priorizando os classificados no processo mais antigo. 

§ 3º.   A transferência será feita levando em consideração aspectos operacionais e financeiros de todas as linhas 

do sistema suplementar. 

§ 4º. O Permissionário selecionado para ser transferido poderá manifestar sua renúncia ao direito de transfe- 

rência, que será repassado para o próximo Permissionário da ordem de classificação final no Processo 

Licitatório do Edital de Concorrência Pública respectiva; 

§ 5º.   Caso todos os permissionários selecionados renunciem ao direito, a BHTRANS definirá o  Permissioná-  

rio a ser transferido obedecendo a ordem inversa de classificação no Processo Licitatório do Edital de 

Concorrência Pública respectiva, desde que o indicado não tenha mudado de linha por imposição da 

BHTRANS nos últimos 3 (três) anos. 
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§ 6º.   A BHTRANS dará publicidade às transferências com publicação de aviso no Diário Oficial do Municí-   

pio – DOM. 

§ 7º.  Qualquer interessado poderá apresentar impugnação por escrito e fundamentada contra o assunto cons-  

tante do aviso, no prazo de 05 (cincos) dias úteis contados a partir da data da publicação. 

Art. 63. É permitida a permuta de linhas, com anuência da maioria dos permissionários das linhas envolvidas, sendo 

necessária a aprovação prévia da BHTRANS. 

Parágrafo Único – A permuta de permissionários será admitida mediante prévia autorização da BHTRANS e desde 

que qualquer dos interessados não tenha realizado permuta de linha nos últimos 3 (três) anos 
 

CAPÍTULO V 

DO CADASTRO DOS OPERADORES 

Art. 64. Para operar o STSP os Permissionários, os Condutores Auxiliares, os Agentes de Bordo e os Agentes de 

Linha deverão ser cadastrados na BHTRANS. 

Art. 65. O cadastramento de condutor será efetuado mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I. Carteira de Identidade e CPF; 

II. Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E contendo no campo Observação a expressão "Exerce 

atividade remunerada” ou equivalente; 

III. CTPS assinada na função de motorista para Condutor Auxiliar; 

IV. certidão prontuário do DETRAN 
V. prova de quitação militar e eleitoral; 

VI. atestado médico de sanidade física e mental, indicando capacidade plena para exercer o serviço de transpor- 

te coletivo de passageiros como condutor. 

VII. comprovante de inscrição no INSS na função de “motorista” para condutores permissionários; 

VIII. comprovante de recolhimento do INSS referente aos períodos nos quais esteve cadastrado no sistema de 

transporte suplementar da BHTRANS, para os condutores permissionários; 

IX. prova de quitação de contribuição sindical, de acordo com a legislação vigente; 

X. certificado de aprovação em curso de Operador de Transportes Públicos ministrado por instituição reconhe- 

cida e com conteúdo curricular aprovado pela BHTRANS; 

XI. declaração de endereço para correspondência de próprio punho ou comprovante de endereço e declaração 

de conta de email; 

XII. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade, emitidas pelos seguintes 

órgãos: 

a. Justiça Federal; 

b. Justiça Estadual da Comarca de Belo Horizonte; 

c. Justiça Militar (Auditoria Militar); 

d. Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. 

XII – Certidão negativa de crimes eleitorais, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

XIII – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Belo Horizonte. 

XIV – Declaração de extinção e/ou inexistência de outro vínculo com a Administração Pública. 

§ 1º. O impedimento ao cadastro ocorrerá nas hipóteses previstas no artigo 71 deste Regulamento. 

§ 2º. O condutor não residente e não domiciliado em Belo Horizonte deverá apresentar, além das certidões do 

inciso XII deste artigo, Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela Justiça Estadual da Comarca 

na qual é domiciliado e residente e, se houver, do Juizado Especial Criminal da mesma comarca. 

§ 3º. As certidões constantes nos incisos XII e a prova de regularidade junto ao Município constante no inciso 

XIII deste artigo deverão ser renovadas a cada 5 (cinco) anos. 

§ 4º.   O curso constante no inciso X deste artigo deverá ser renovado a cada 5 (cinco) anos ou quando atingir    

20 pontos no prontuário. 

§ 5º. O atestado médico deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 

expedição, renovado a cada 2 (dois) anos no caso dos condutores que tenham até 65 (sessenta e cinco) 

anos e anualmente para os demais condutores. 

§ 6º. Será vedado o cadastramento ou renovação de cadastro dos condutores com Certidão Positiva de Feitos 

Criminais relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, conforme previsto 

no Art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

§ 7º. É obrigação do operador manter atualizado o endereço para correspondência e endereço eletrônico. 
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Art. 66. Em caso de recadastramento de operadores, serão consideradas a pontuação, reincidências, multas e deci- 

sões de processos administrativos constantes de seu prontuário na BHTRANS, ficando os mesmos sujeitos às pena- 

lidades previstas neste Regulamento,. 

Art. 67. O operador que estiver desvinculado do Sistema por período acima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) di- 

as corridos, deverá apresentar todos os documentos exigidos para seu cadastramento. 

Art. 68. Para cadastrar-se novamente nos sistemas de transporte público, o operador que tenha sido penalizado por 

cassação deverá aguardar um interstício de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de publicação da cas- 

sação. 

Art. 69. É obrigatória a presença do Permissionário para cadastrar e/ou renovar o registro de Condutor Auxiliar ou 

Agente de Bordo na permissão a ele delegada. 

Art. 70. A existência de débitos, financeiros ou de documentação, junto à BHTRANS impedirá qualquer atendimen- 

to solicitado por operadores vinculados à permissão. 

Art. 71. Considera-se condição essencial do operador para a prestação do serviço a prova capaz de não ter sido con- 

siderado culpado em sentença condenatória por crime culposo ou doloso nos termos do inciso LVII do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

Parágrafo Único - Os condutores dos veículos, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, 

certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e cor- 

rupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autoriza- 

ção (Art. 329 – CTB) 

Art. 72. A BHTRANS poderá realizar o recadastramento ou descadastramento de operadores a qualquer tempo. 

Art. 73. Condutores Auxiliares e Agentes de Bordo poderão ser cadastrados pelo Consórcio de Permissionários ou 

pelos Permissionários para trabalhar em todos os veículos de uma ou mais linhas. 

§ 1º. Para o procedimento do caput, os Permissionários se comprometem a arcar com qualquer despesa refe-  

rente ao operador e ao cadastro. 

§ 2º. Os veículos poderão ser conduzidos por mais de um Condutor Auxiliar, desde que cadastrado e obedeci- 

das as normas vigentes. 

§ 3º. O Permissionário e o Condutor Auxiliar poderão trabalhar como Agente de Bordo, desde que não este- 

jam afastados definitivo ou temporariamente do trabalho. 

§ 4º. É vedado ao Agente de Bordo trabalhar como Condutor. 

Art. 74. Compete ao Permissionário, pessoalmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias após efetiva alteração, atuali- 

zar dados cadastrais, inclusive de seus Condutores Auxiliares e Agentes de Bordo. 

Art. 75. O cadastramento de Agente de Bordo e Agente de Linha será efetuado mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

I. carteira de identidade e CPF; 

II. carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada pelo Permissionário na função de Agente de 

Bordo e Agente de Linha; 
III. comprovante de inscrição no INSS; 

IV. declaração de residência de próprio punho ou comprovante de endereço e endereço eletrônico; 

V. certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade emitidas pelos seguintes 

órgãos: 

a. Justiça Federal; 

b. Justiça Estadual da Comarca de Belo Horizonte; 

c. Justiça Militar (Auditoria Militar); 

d. Justiça Eleitoral; 

e. Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte; 

§ 1º. O Agente de Bordo e o Agente de Linha não residentes em Belo Horizonte deverão apresentar, além das 

certidões do inciso V deste artigo, Certidão Negativa de Feitos Criminais, emitida pela Justiça Estadual 

da Comarca na qual é domiciliado ou residente e, se houver do Juizado Especial Criminal da mesma co- 

marca. 

§ 2º.  A critério da BHTRANS poderá ser exigida a apresentação de quaisquer outros documentos ou revalida- 

ção dos apresentados. 

§ 3º. Será vedado o cadastramento ou renovação de cadastro de Agente de Bordo e Agente de Linha com Cer- 

tidão Positiva de Feitos Criminais relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de meno- 

res, observado o Art. 71. 
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Art. 76. A BHTRANS poderá encaminhar o operador à perícia médica quando constatar situação comprometedora  

da segurança e/ou da operacionalidade no serviço, e/ou ainda quando o operador apresentar atestados que, somados, 

alcancem 180 dias, em um período de 12 meses. 

§ 1º. Constatada inaptidão para o serviço de Condutor Auxiliar, de Agente de Bordo, e Agente de Linha este 

operador será descadastrado e, para novo cadastro, deverá apresentar laudo de aptidão emitido por perito 

médico indicado pela BHTRANS; 

§ 2º. Constatada a inaptidão do Permissionário para o serviço,  será aberto processo  administrativo  pela GE- 

COP para autorizar condutor substituto ou extinguir a permissão. 

Art. 77. Efetivado o cadastro do operador, será emitido o respectivo Registro, que deverá estar exposto no veículo 

em local determinado pela BHTRANS. 

Art. 78. A baixa do cadastro de operador será efetuada mediante: 

I. Quitação geral de débitos vencidos e a vencer perante a BHTRANS; 

II. Devolução do Registro e do cartão de operador; 

III. Devolução da Autorização de Tráfego (AT), em se tratando de Permissionário; 

IV. Baixa do veículo vinculado à permissão, em se tratando de Permissionário. 

Parágrafo único – O Condutor Auxiliar ou o Agente de Bordo poderão requerer baixa de seu cadastro sem a neces- 

sidade da presença do Permissionário ao qual esteja vinculado, desde que apresente autorização por escrito do mes- 

mo, com firma reconhecida em cartório, ou apresente solicitação que deverá ser concedida após 7 (sete) dias. 

Art. 79. No caso de extravio, furto ou roubo de qualquer documento do operador emitido pela BHTRANS, será 

exigida a apresentação de Boletim de Ocorrência expedido por Delegacia de Polícia Civil, relatando o fato e especi- 

ficando o referido documento. 
 

CAPÍTULO VI 

DO CONSÓRCIO DE PERMISSIONÁRIOS 

Art. 80. O Permissionário obriga-se a constituir, em conjunto com os demais Permissionários, até a data de assina- 

tura do Termo de Permissão, o Consórcio de Permissionários que terá, necessariamente, as seguintes incumbências: 

I. Criação, coordenação, controle e execução da Câmara de Compensação de Resultados. 

II. Constituição do Fundo Garantidor de Contingências (FGC); 

III. Contratação do Administrador do FGC; 

IV. Contratação do Agente de Liquidação; 

V. Implantação e operação do SITBusSup; 

VI. Enviar, quando solicitado e no prazo estabelecido, à BHTRANS as notas demonstrativas de valores de dé- 

bito ou crédito por Permissionário, comprovante de créditos ou débitos bancários por Permissionário e cópia de to- 

dos os atos de administração e prestação de contas da Câmara de Compensação de Resultados, relativos ao mês an- 

terior, ou período indicado na solicitação. 

Art. 81.  O ato de constituição do Consórcio de Permissionários deverá conter, pelo menos, as seguintes normas,  

sem prejuízo de outras estabelecidas pelo Regulamento dos Serviços e pela vontade das partes: 

I. Regras para repartição das receitas das tarifas, alternativas, complementares, acessórias ou de projetos as- 

sociados que, pela sua natureza, decorram de atividades desenvolvidas direta ou indiretamente pelo Consórcio de 

Permissionários; 

II. Indicação de um Permissionário líder que necessariamente represente o Consórcio de Permissionários pe- 

rante a BHTRANS, com poderes expressos para dar quitação, transigir, firmar ou modificar acordos e dispor ou re- 

nunciar a direitos; 

III. Responsabilidade solidária entre os Permissionários perante a BHTRANS e os Usuários; 

IV. Anuência quanto a submissão aos procedimentos de fiscalização e auditoria a serem realizados pela 

BHTRANS. 
V. Dever de manter a BHTRANS permanentemente informada a respeito de seus fornecedores. 

Art. 82. A operação do STSP dependerá da representação através do Consórcio de Permissionários. 

 
CAPÍTULO VII 

DO VEÍCULO 

Seção I 

Da Caracterização 

Art. 83.  O veículo utilizado no Serviço deve ter as características descritas nos anexos deste regulamento: 
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- Anexo I - Padrão Técnico dos Veículos do Serviço de Transporte Suplementar. 

- Anexo II - Identidade Visual dos Veículos do Serviço de Transporte Suplementar. 

Art. 84. Os veículos credenciados para STSP deverão estar equipados com tacógrafo ou similar, além de outros 

equipamentos para controle da operação, e de segurança que a BHTRANS julgar necessários, além dos definidos no 

CTB. 

Art. 85. Os veículos credenciados para o STSP serão para uso exclusivo no serviço, sendo vedada qualquer outra 

utilização, salvo quando houver determinação ou autorização prévia da BHTRANS. 

Art. 86. A manutenção do veículo e equipamentos vinculados à prestação do serviço deverá ser efetuada em obedi- 

ência às instruções e recomendações do fabricante e às regras do serviço. 

Art. 87. Não são permitidos no veículo os seguintes equipamentos e acessórios: 

I. Aparelho sonoro. 

Parágrafo único – A utilização de qualquer tipo de equipamento embarcado não previsto nesta Portaria, inclusive 

para informação audiovisual, deve ser precedida de autorização da BHTRANS. 

Art. 88.  Só será permitido o cadastro de veículo com alteração em suas características originais de fábrica, desde  

que regulamentada pelo CONTRAN, constante no CRLV, autorizada pela BHTRANS, e apresentando Certificado 

de Segurança Veicular emitido por instituição técnica credenciada pelo INMETRO. 

Parágrafo único – A utilização de veículo em testes ou pesquisas de novos combustíveis, tecnologias, materiais e 

equipamentos poderá ser determinada ou autorizada pela BHTRANS. 

Art. 89. A exploração de publicidade no veículo será regulada pela BHTRANS. 

Art. 90. É proibida a colocação de qualquer legenda, representação gráfica ou foto nas partes interna ou externa do 

veículo, exceto nos casos em que houver autorização da BHTRANS. 

Art. 91. . Os seguintes documentos deverão ser mantidos no interior do veículo, quando em operação: 

I. autorização de Tráfego (AT); 

II. selo de Vistoria; 

III. quadro de horário e informação da tarifa vigente; 

IV. registro de Condutor e de Agente de Bordo; 

V. CRLV; 

VI. outros definidos pela BHTRANS. 

Parágrafo único – Os documentos citados neste artigo deverão estar dentro do prazo de sua validade e em locais 

determinados pela BHTRANS. 

 
Seção II 

Do Cadastro do Veículo 

Art. 92. O cadastramento de veículo será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) vigente, em nome do Permissionário ou alie- 

nação fiduciária em seu nome; em nome de empresa individual do próprio Permissionário constituída para este fim, 

ou ainda em nome de pais, filhos ou cônjuge do Permissionário, constando licenciamento em Belo Horizonte na ca- 

tegoria aluguel; 

II. Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura para passageiros e terceiros; 
III. Seguro DPVAT categoria 3 (três), devidamente quitado; 

IV. Laudo de vistoria, expedido e aprovado pela BHTRANS. 

§ 1º. Quando o veículo cadastrado apresentar defeito grave, tiver sido furtado, roubado ou apreendido judici- 

almente será admitida substituição temporária por veículo não registrado de acordo com o item II deste 

Artigo, por até 90 (noventa) dias, renováveis por até outros 90 (noventa) dias. 

 

Seção III 

Da Vistoria 

Art. 93. O veículo será submetido a vistorias, apresentado pessoalmente pelo Permissionário, mesmo que ele esteja 

afastado legalmente da condução do veículo (neste caso deverá estar acompanhado do condutor auxiliar devidamen- 

te cadastrado em sua permissão), em local e data fixados pela BHTRANS, para verificação de segurança, conserva- 

ção, conforto, higiene, equipamentos, padronização visual e características definidas nas legislações federal, estadu- 

al, municipal, neste Regulamento e em normas complementares. 

§ 1º. A apresentação do veículo descrita no caput deste artigo engloba também os retornos às vitorias. 
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§ 2º. A vistoria observará as normas emitidas pela BHTRANS e poderá ser realizada durante a operação do 

veículo, nos pontos de controle, nas estações de integração, nos estacionamentos ou nas dependências da 

BHTRANS. 

§ 3º. A vistoria do veículo será exercida pela BHTRANS por meio de agentes próprios ou terceiros por ela de- 

signados. 

Art. 94. Será cobrado valor referente ao serviço de inspeção veicular a partir do segundo retorno a uma vistoria rea- 

lizada e em situações solicitadas pelo Permissionário que exigem vistoria externa. 

Art. 95. . Os veículos terão suas vistorias programadas conforme sua idade descrita a seguir: 

 

 

Idade do veículo 
Periodicidade de Vistoria 

em meses 

De 0 a 3 anos 9 

De 3 anos ao final da vIdidaadeútdilo Ve ículo 
6

 

Prorrogação Sem Reto rno 3 

Com Retorno 

 
 

Idade do veículo Periodicidade de Vistoria 

De 0 a 3 anos 1 ano 

De 3 a 7 anos 9 meses 

Prorrogação 6 meses 

 

 
§ 1º. A qualquer tempo, a BHTRANS poderá programar vistorias eventuais além das previstas neste Artigo. 

§ 2º. Na constatação de insuficiência que impeça a operação do veículo, será emitido laudo especificando as pen- 

dências constatadas e determinando prazo de retorno. 

§ 3º. O permissionário é responsável pela manutenção preventiva do veículo, garantindo a segurança, conservação, 

conforto, higiene, equipamentos e características definidas nas legislações federal, estadual, e municipal, nos 

regulamentos em vigor e em normas complementares. 

(Texto inserido e alterado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 103/2020) 

Art. 96. As vistorias poderão ser antecipadas em até 15 (quinze) dias em relação à data fixada, mediante agenda- 

mento prévio na BHTRANS. 

Art. 97. O Permissionário que não apresentar o veículo para vistoria sem justificativa formal aprovada pela 

BHTRANS, em até 60 (sessenta) dias após a data programada, estará sujeito à penalidade de cassação da permissão. 

Art. 98. Na hipótese de ocorrência de acidentes que comprometam a segurança do veículo, o Permissionário, de-  

pois de reparadas as avarias e antes de colocar o veículo novamente em operação, deverá submetê-lo à vistoria como 

condição imprescindível para prestação do serviço. 

Art. 99. Após aprovação em vistoria, será emitida pela BHTRANS a Autorização de Tráfego. 

Art. 100. Poderá ser justificada formalmente, até a data determinada na Autorização de Tráfego para a apresentação  

do veículo, a impossibilidade de comparecimento do veículo à vistoria por no máximo 60 (sessenta) dias. 
 

Seção IV 

Da Substituição, Baixa e Inclusão 

 
Art. 101. O limite da vida útil do veículo para operar no Sistema é fixado em 7 (sete) anos a partir da data de sua 

fabricação registrada na nota fiscal do fabricante. 

Art. 102. A substituição motivada por vida útil vencida deverá ser realizada até o último dia útil do mês de fevereiro 

do ano subsequente. 

Art. 103. Poderá o prazo constante no caput deste artigo ser prorrogado por, no máximo, 2 (dois) anos, a critério da 

BHTRANS, verificado o estado de conservação do veículo, e mediante vistoria especial trimestral. 
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Art. 104. A solicitação para substituição de veículo deverá ser feita em formulário próprio, obedecendo aos critérios 

de vida útil. 

§ 1º.   Após aprovação da BHTRANS, o Permissionário terá 60 (sessenta) dias para apresentar o veículo no Se- 

tor de Vistoria para inclusão. O prazo poderá ser prorrogado a critério da BHTRANS, mediante decisão 

fundamentada. 

§ 2º. Com justificativa formal, aceita pela BHTRANS, o prazo para apresentação do veículo poderá ser pror- 

rogado por até 60 (sessenta) dias. 

§ 3º.  Para cada permissão outorgada será admitido o registro de um único veículo, assegurada a sua substitui-  

ção , mesmo antes de atingido o limite de sua vida útil. 

§ 4º. Em qualquer hipótese de substituição, esta se dará, sempre, por veículo de idade igual ou inferior ao do 

substituído, preenchidos, igualmente, todos os requisitos exigidos neste regulamento. 

§ 5º.   O cadastramento do novo veículo terá como pré-requisito a comprovação da completa descaracterização  

do veículo substituído, inclusive a baixa da placa de aluguel. 

§ 6º. Correrão por conta do Permissionário todas as despesas relativas à substituição do veículo, quaisquer que 

sejam as causas e motivos determinantes desta substituição. 

Art. 105. A substituição de veículo será processada obrigatoriamente da seguinte forma: 

I. Substituição 

a. Veículo a ser substituído com mais de 06 (seis) anos de fabricação - o veículo substituto deverá ser no 

mínimo 03 (três) anos mais novo. 

b. Veículo a ser substituído com menos de 06 (seis) anos de fabricação - o veículo substituto deverá ter no 

máximo 03 (três) anos de fabricação. 

II. O Permissionário se compromete a fazer a substituição do veículo, quando do vencimento da vida útil, por 

veículo homologado pela BHTRANS como de baixa emissão de poluentes ou de baixo impacto ambiental. 

a. A homologação de veículo como de baixa emissão de poluentes ou de baixo impacto ambiental depen- 

derá de estudos de viabilidade econômico-financeira 

Art. 106. Para a baixa cadastral do veículo serão exigidos: 

I. apresentação do veículo à vistoria da BHTRANS com os lacres da catraca (assoalho e mastro) intactos; 

II. devolução da Autorização de Tráfego e dos Registros de Condutores e de Agentes de Bordo; 

III. devolução do selo de vistoria; 

IV. apresentação de Certidão de Baixa Definitiva de Veículo emitida pelo DETRAN em caso de perda total; 

V. quitação geral de débitos vencidos e a vencer perante a BHTRANS; 

VI. descaracterização interna e externa do veículo. 

§ 1º. A baixa do veículo será comprovada pelo laudo de vistoria emitido pela BHTRANS. 

§ 2º. No caso de furto ou roubo, a baixa será emitida no ato da inclusão do veículo substituto mediante apre- 

sentação do documento próprio expedido pela Delegacia especializada. 

Art. 107. Por medida de segurança ou estando o veículo em má condição de conservação, a qualquer tempo, a 

BHTRANS poderá retirar o veículo de operação, mediante baixa. 

Art. 108. No caso de recuperação de veículo roubado ou furtado, o Permissionário fica obrigado a regularizar imedi- 

atamente a situação desse veículo junto à BHTRANS. 

Art. 109. A permuta de veículos cadastrados no Sistema será admitida mediante prévia autorização da BHTRANS. 
 

CAPÍTULO VIII 

DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 

Art. 110. A BHTRANS determinará a política tarifária a ser implantada no Sistema de Transporte Público Suplemen- 

tar de Belo Horizonte, inclusive o valor das tarifas. 

Art. 111. As tarifas a serem cobradas dos usuários do Sistema serão fixadas pelo Conselho de Administração da 

BHTRANS. 

Art. 112. A politica tarifária a ser implantada no Sistema de Transporte Público Suplementar de Belo Horizonte, in- 

clusive o valor das tarifas, será definida considerando a característica do serviço ser suplementar ao Serviço de 

Transporte Público Coletivo Convencional de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. 

Art. 113. O valor da tarifa será definido de modo que a receita tarifária seja suficiente para a cobertura dos custos de 

prestação dos serviços, inclusive a remuneração do capital do Permissionário, preservado o equilíbrio econômico- 

financeiro do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus. 
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Art. 114. As receitas apuradas, incluindo as alternativas, complementares e acessórias, serão repartidas entre os per- 

missionários pela Câmara de Compensação de Resultados, adotando chave de repartição estabelecida pelos permis- 

sionários. 

Art. 115. A Câmara de Compensação de Resultados é uma conta gráfica e bancária, exclusiva para a movimentação  

da compensação de receitas e aplicação financeira do FGC - Fundo Garantidor de Contingências; 

Art. 116. A Câmara de Compensação de Resultados tem como objetivos: 

I. Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço. 

II. Gerenciamento financeiro consolidado do Serviço de Transporte Suplementar de Belo Horizonte. 

III. Aplicação de tarifas unificadas por redes ou linhas; 

IV. Racionalização do uso do transporte 

Art. 117. A BHTRANS é o agente fiscalizador da Câmara de Compensação de Resultados podendo requisitar docu- 

mentos e realizar ou determinar a realização de auditoria. 

Art. 118. Compete ao Consórcio de Permissionários relativamente à Câmara de Compensação de Resultados: 

I. Manter conta aberta em instituição bancária oficial, para efeito de movimentação da Câmara de Compen- 

sação de Resultados. 

II. Fazer a compensação de resultados conforme o seguinte calendário: 

a. 1º período: do dia 1º ao dia 10 de cada mês. 

b. 2º período: do dia 11 ao dia 20 de cada mês. 

c. 3º período: do dia 21 ao último dia de cada mês. 

III. Fazer o pagamento da compensação, sendo a compensação o valor a ser pago ou recebido pelo permissio- 

nário conforme a chave de partição estabelecida, até 10 dias após o final de cada período. 

IV. Enviar à BHTRANS, quando solicitado e no prazo estabelecido, os seguintes relatórios, relativos ao mês 

anterior: 

a. Nota demonstrativa de valores de débito ou crédito por Permissionário. 

b. Comprovante de créditos ou débitos bancários por Permissionário. 

Art. 119. A BHTRANS é o agente fiscalizador da Câmara de Compensação de Resultados não assumindo nenhum 

tipo de encargo decorrente de sua gestão. 

Art. 120. Os Permissionários remeterão à BHTRANS, quando solicitado e no prazo estabelecido, cópia de todos os 

atos de administração e prestação de contas da Câmara de Compensação de Resultados, que os tornarão públicos, 

ressalvados os dados protegidos pelo sigilo bancário. 

Art. 121. A partição da receita entre os permissionários, a partir do 25º mês após o início da prestação dos serviços, 

será feita levando-se em consideração a qualidade operacional de cada Permissionário, segundo a fórmula: 
 

Remuneração = 0,98 Receita + 0,02 Receita x IQO 
 

onde: IQO: Índice de Qualidade Operacional. 

 
§1º. Do 1º ao 24º mês a partir do início da prestação dos serviços a partição da receita entre os permissionários 

será feita obedecendo aos seguintes critérios: 

I. Do 1º ao 6º mês: 

Até o 6º mês subsequente ao início da operação do STSP, a remuneração de cada Permissionário será o resultado da 

aplicação do Coeficiente de Partição da Receita da linha (CoefR) sobre a receita total arrecada no sistema num dado 

período. 

Remuneração por Permissionário = Receita x Coeficiente de Partição da Receita por Permissionário 

Os coeficientes de partição da receita por permissionário, para cada linha, que produzirão a remuneração de cada 

Permissionário do 1º ao 6º mês, serão os constantes da tabela abaixo: 

 

 

Linha 

Coeficiente de Partição 

da Receita por Permis- 
sionário 

S11 - CRUZEIRO/GUTIERREZ 0,002785 

S20 - PALMEIRAS / SERRA 0,002797 
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S21 - DOM CABRAL / BH SHOPPING 0,002877 

S22 - BURITIS / METRÔ CALAFATE 0,003148 

S31 - PETRÓPOLIS / BAIRRO DAS INDÚSTRIAS 0,003090 

S32 - ITAIPÚ / CARDOSO 0,003139 

S33 - LINDÉIA / MILIONÁRIOS 0,003519 

 

S41 - CONJUNTO CALIFÓRNIA / PRADO 0,002988 

S50 - CAIÇARA / UFMG / CIDADE NOVA 0,003449 

S51 - CIRCULAR PAMPULHA 0,003285 

S53 - CONFISCO / SÃO GABRIEL 0,003242 

S54 - DOM BOSCO / SHOPPING DEL REY 0,003599 

S55 - SANTA MÔNICA / MINAS SHOPPING 0,003285 

56 - SÃO JOSÉ/ VILARINHO. 0,003653 

S60 - CIRCULAR VENDA NOVA 0,003261 

S61 - LANDI / ESTAÇÃO VILARINHO 0,003374 

S63 - CIRCULAR VENDA NOVA 0,003690 

S64 - CIRCULAR VENDA NOVA 0,003463 

S65 - SÃO BERNARDO / MINAS CAIXA 0,003727 

S66 - TUPI / EUROPA 0,003623 
 

S70 - CONJUNTO FELICIDADE / SHOPPING 

DEL REY 

0,003352 

S81 - CIRCULAR NORDESTE 0,003315 

S82 - CIRCULAR NORDESTE 0,003280 

S85 - MINAS SHOPPING / SANTA INÊS 0,002966 

S92 - ESPLANADA/BURITIS 0,003606 

 

O Coeficiente de Partição da Receita por Linha/Permissionário – CoefR, foi estabelecido a partir do custo padrão de 

cada linha calculado para um mês típico com 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos, a partir dos dados de operação 

do sistema relativos ao mês de maio de 2014. Esse coeficiente representa a relação entre os custos médios de cada 

veículo em operação numa dada linha em relação ao custo total calculado para o sistema no mês. 

 
 

II. Do 7º ao 24º mês: 

Para partição das receitas do STSP, serão considerados os seguintes parâmetros: 

Receita Total do Sistema: Somatório das receitas tarifárias e eventuais outras receitas num dado período; 

Custo Operacional do Sistema: Total de custos planilhados, necessários à operação do serviço, 

Pro Labore Parcela fixa de remuneração de cada Permissionário, definida pela BHTRANS; 

Resultado Operacional: Diferença entre a Receita Total do Sistema e o Pro Labore total proposto; 

IQO: Índice de Qualidade Operacional, a ser definido pela BHTRANS, que será utili- 
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zado como critério de distribuição parcial da receita a partir de resultados alcan- 

çados na operação; 

Receita de Remuneração: Total de receitas que servirá de base de remuneração aos permissionários em ca- 

so de Resultado Operacional negativo. 

 
 

A partir do 7º mês de operação do STSP, a remuneração de cada Permissionário se dará com a aplicação da seguinte 

fórmula: 

a. Sendo o Resultado Operacional <0: 

RP(i) = CoefR x RM(i) + Pro L, onde RP é a remuneração do Permissionário no período i 

CoefR será o coeficiente de remuneração calculado em função do Custo Operacional de cada veículo/Linha em fun- 

ção do total de Custo Operacional do Sistema; 

RM(i) é a Receita de Remuneração 

Pro L é a parcela de remuneração fixa definida pela BHTRANS. 

 
b. Sendo o Resultado Operacional ≥ 0: 

RP(i) = COvl(i) + Pro L + SRO, onde, 

RP Remuneração do Permissionário no período i 

COvl Custo operacional médio do veículo na linha no período i; 

Pro L Parcela de remuneração fixa definida pela BHTRANS; 

SRO Distribuição equânime, de eventuais saldos de receitas, entre os permissionários; 

 
 

O SRO terá a seguinte fórmula: 

SRO = Resultado Operacional/Nº total de permissões. 
 

A BHTRANS definirá o IQO e estabelecerá o percentual de receitas a ser distribuído entre os permissionários mais 

bem classificados no quesito qualidade operacional. A partir dessa definição, a Receita de Remuneração deverá ser 

deduzida da parcela a ser distribuída para esse fim a título de Remuneração. 

Art. 122. Do 7º ao 24º mês os Coeficientes de Partição da Receita por Permissionário Mês serão calculados pelo 

Consórcio de Permissionários. 

Art. 123. O critério de cálculo dos Coeficientes de Partição da Receita por Permissionário Mês deverá ser previamen- 

te aprovado pela BHTRANS. 

§ 1º. Caso o Consórcio de Permissionários não submeta o critério de cálculo à aprovação prévia  pela  

BHTRANS, ou o critério não seja aprovado, serão aplicados os Coeficiente de Partição da Receita por 

Permissionário definidos para o período do 1º ao 6º mês. 

Art. 124. As receitas alternativas, complementares e acessórias inerentes aos Serviços e decorrentes de projetos asso- 

ciados ou de outras atividades empresariais autorizadas pela BHTRANS, conforme disposto neste Regulamento, de- 

vem ser contabilizadas em separado. 

Art. 125. Os usuários do Serviço Suplementar deverão ter ampla facilidade de acessibilidade espacial e, para tanto, 

todas as linhas do Serviço Suplementar poderão ser integradas tarifariamente entre si, por meio de integração tempo- 

ral, podendo também haver integração com os outros modos e serviços de transporte do Município e Região Metro- 

politana. 

Art. 126. Todas as linhas poderão ser integradas entre si e com outros modos de transporte conforme política tarifaria 

definida pela BHTRANS. A BHTRANS regulamentará os parâmetros de integração e os complementos tarifários 

para cada par de integração. 

Art. 127. A elaboração, confecção e distribuição do adesivo indicando a tarifa serão de exclusiva competência da 

BHTRANS, podendo, a seu critério, atribuir esta função a uma das entidades representativas dos operadores. 

Art. 128. Serão cobrados dos Permissionários os valores de remuneração dos serviços prestados pela BHTRANS, 

abaixo relacionados: 

I. Permuta entre veículos (cada) R$ 27,79 (vinte e sete reais e setenta e nove centavos); 

II. Cadastro de operador novato R$ 27,79 (vinte e sete reais e setenta e nove centavos); 
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III. 2ª (Segunda) Via de qualquer documento R$ 27,79 (vinte e sete reais e setenta e nove centavos); 

IV. Taxa de inspeção veicular externa R$ 200,00 (duzentos reais); por veículo; 

V. A partir do segundo retorno à vistoria R$ 49,00 (quarenta e nove reais). 

Parágrafo único – Os valores citados neste artigo deverão ser recolhidos, através de guia própria, à instituição ban- 

cária designada pela BHTRANS. 
 

CAPÍTULO IX 

DO IQO – ÍNDICE DE QUALIDADE OPERACIONAL 

Art. 129. O IQO- Índice de Qualidade Operacional dos Permissionários é um índice apurado pela BHTRANS, e que 

leva em consideração os seguintes fatores: 

I. Autuações e notificações; 

II. Cumprimento das viagens especificadas; 

III. Índice de reprovação na vistoria ; 

IV. Reclamações dos usuários. 

Parágrafo único – A remuneração pelo IQO se faz por Permissionário com base no IQO dos últimos três meses e a 

sua comparação com o IQO médio do sistema nos últimos três meses. 

Art. 130. O método para cálculo do IQO é o descrito abaixo: 
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DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DO IQO 

 
O objetivo da criação do IQO é disponibilizar um parâmetro que permita avaliar o desempenho dos Permissionários 

do Serviço Suplementar que servem à população de Belo Horizonte. Tal parâmetro se constituirá, também, em um 

instrumento de auto-avaliação dos permissionários e, por via de consequência, um balizador para a melhoria contí- 

nua de seus serviços, com impacto na remuneração do Permissionário. Neste sentido o IQO pode ser entendido pelos 

permissionários como um instrumento gerencial a ser utilizado na explicitação dos pontos vitais sobre os quais atuar 

para desencadear um processo de melhoria significativa em seus serviços. 

 

O IQO é gerado a partir de informações sobre a frequência e gravidade das infrações cometidas, capacidade de aten- 

dimento das viagens especificadas pela BHTRANS, frequência e gravidade da reprovação na vistoria e do nível de 

reclamações dos usuários dos serviços do permissionário. 

 

1. O Índice Global 

 
O IQO de cada permissionário é obtido mediante uma média aritmética ponderada de quatro índices, a saber: 

 
 

II :Índice de Infração 

INCSE : Índice de Não Cumprimento de Serviço Especificado 

IRV : Índice de Reprovação na Vistoria 

IRU : Índice de Reclamação do Usuário 

 
A estes componentes do IQO, segundo a percepção da BHTRANS, foram atribuídos os seguintes pesos: 

II :30% 

INCSE : 40% 

IRV : 10% 

IRU : 20% 

 
A fórmula do cálculo do IQO passa a ser, então, a seguinte: 

 

IQO = 0,30 II + 0,40 INCSE + 0,10 IRV + 0,20 IRU 

 

Cada componente do IQO foi calculado na forma “ajustada” para facilitar a comparação. O “ajustamento” refere-se 

a uma reparametrização do índice do permissionário em função da posição que ele detém no universo de todos os 

permissionários. Para isto, se atribui o valor 0 (zero) ao pior índice e 100 (cem) ao melhor. O índice ajustado para 

um permissionário é obtido mediante a expressão a seguir: 

 

 

Onde: 
IAEk = (IEk – IP) / (IM – IP) x 100 

 

IAEk : refere-se ao Índice Ajustado para o permissionário k 

IEk : refere-se ao Índice Obtido para o permissionário k 

IP : refere-se ao pior índice encontrado 

IM : refere-se ao melhor índice encontrado 
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2. Índices Componentes do IQO 

2.1. Índices de Infração (II) 

2.1.1. Índice de infração do permissionário por tipo de infração 

 
Para cada permissionário obtém-se dois índices. Um se refere à infrações do tipo notificação (ILN) e o outro à infra- 

ções do tipo autuação (ILA). Estes índices resultam de uma média ponderada da frequência de infrações de acordo 

com a gravidade de cada infração : 

 

ILNj
i = (XN

1p1 x XN
2p2 x XN

3p3 x XN
4p4 x XN

5p5) / (p1 x p2 x p3 x p4 x p5) 

 

e 

 

ILNj
i = (XA

1p1 x XA
2p2 x XA

3p3 x XA
4p4 x XA

5p5) / (p1 x p2 x p3 x p4 x p5) 

 

Onde:

 

j : refere-se ao j-ésima permissionário 

i : refere-se à i-ésima linha 

p1 = 1; p2 = 2; p3 = 5; p4 = 10 e p5 = 20 : referem-se aos pesos de cada tipo de infração 

X N : refere-se à média de notificações com peso k, k = 1,2,3,4 e 5 

X A : refere-se ao número médio de autuações com peso k = 1,2,3,4 e 5 

Nota: O número médio X N (X N ) refere-se à relação entre o número de notificações (autuações) do tipo k e a 

frota. 

 

2.1.2. Índice de infração por permissionário 

 

Esse índice consiste na média dos índices de infração referentes às autuações e notificações de cada permissionário. 

  
(ILNj + ILAj) 

IL j=  
  i i  

 

Onde : 

 

i 2 

ILNj
i : é o índice de infração da linha i do permissionário j; refere-se apenas às infrações do tipo notificação. 

ILAj
i : refere-se às infrações do tipo autuação. 

 
2.1.3. Índice de infração global por permissionário e por tipo de infração 

 
 

Para cada permissionário tem-se dois índices. Um se refere à infrações do tipo notificação (IEN) e o outro à infra- 

ções do tipo autuação (IEA). 

Esses índices resultam do somatório dos índices de infração dos permissionários referentes às infrações (autuação e 

notificação) de todas as linhas dividido pelo número total de linhas. 

 

∑𝑛 i lnj 

IENj = 
    𝑖=1 𝑖  

n 
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2.1.4. Índice de infração global de cada permissionário 

 
Esse índice consiste na média dos índices de infração referentes às autuações e notificações de cada permissionário. 

 

IEJ = 
(𝐼𝐸𝑁𝐽 + 𝐼𝐸𝐴𝐽)

2
 

  
2.2. Índice de Não Cumprimento de Serviço Especificado (INCSE) 
 

 

   INCSE = 
NVE
NVA  

 Onde: 

NVE : é o número de viagens especificadas pela BHTRANS 

NVA : é o número de viagens admitidas 

 

2.3. Índice de Rejeição na Vistoria (IRV) 

O índice de rejeição na vistoria para um determinado permissionário é dado por: 

 

  IRV =  ∑ 𝑛𝑖𝑛
𝑖=1  x pi /  ∑ 𝑛𝑖𝑛

𝑖=1   x pi 

 

Onde: 

ni : é o número de defeitos do tipo i. 

ni : p é o peso do defeito tipo i. 

n : é o número total de defeitos. 
 

2.4. Índice de Reclamação do Usuário (IRU) Esse índice é dado pela seguinte equação: 

IRU = 
NR

NPT
  

Onde: 

 

NR : é o número de reclamações contra o permissionário. 

NPT: é o número total de passageiros que o permissionário transportou. 

 

CAPÍTULO X 

DO FUNDO GARANTIDOR DE CONTINGÊNCIAS - FGC 

 
Art. 131. O Fundo Garantidor de Contingências – FGC é um Fundo dos Permissionários que detém recursos destina- 

dos a garantir a continuidade da prestação dos serviços, provenientes da contribuição instituída pelo Regulamento do 

STSP 

Art. 132. O Fundo Garantidor de Contingências - FGC deverá seguir as regras estabelecidas neste regulamento, sem 

prejuízo de outras avençadas pelos Permissionários que não se mostrem contraditórias com o aqui fixado. 

Art. 133. Toda e qualquer regra destinada ao funcionamento, gestão e acionamento do FGC deverá ser aprovada por 

decisão unânime dos Permissionários e da BHTRANS, em assembleia convocada especialmente para este fim. 

Art. 134.  Os Permissionários remeterão cópia de todos os atos de constituição, alteração, administração e prestação  

de contas do FGC para a BHTRANS que os tornarão públicos, ressalvados os dados protegidos pelo sigilo bancário. 

Art. 135. As regras a respeito da assembleia geral do FGC deverão prever obrigatoriamente a participação de 

representantes da BHTRANS e de quem esta eventualmente indicar. 

Art. 136.   O FGC terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos quotistas. 
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Art. 137. O FGC não responderá pelas obrigações de seus quotistas, ressalvado o disposto no Art. 146. 

Art. 138. Serão quotistas do FGC apenas os Permissionários. 

Art. 139. O patrimônio do FGC será formado pelo aporte do montante de 1% (um por cento) do valor da Receita 

Operacional Bruta obtida pelos Permissionários por meio da exploração do Serviço, a partir do 7º mês de operação, 

bem como pelo resultado da aplicação desses valores no mercado financeiro. 

Art. 140. As transferências serão realizadas de modo a se individualizar a contribuição de cada Permissionário para o 

FGC. 

Art. 141. A transferência ao FGC deverá ser efetuada até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês de apuração da 

receita, por meio de repasse a ser efetuado pelo Agente de Liquidação e, se necessário, diretamente pelos 

Permissionários. 

Art. 142. O valor unitário inicial das quotas será determinado pela assembleia geral do FGC. 

Art. 143. A cada aporte realizado pelos Permissionários o FGC anotará o acréscimo de quotas cujo valor total 

encontra-se reservado para utilização nos termos do presente Regulamento. 

Art. 144. Todos os rendimentos ou perdas financeiras dos valores aportados no FGC, bem como seus custos de 
administração serão considerados proporcionalmente para a determinação do valor unitário atualizado das quotas. 

Art. 145. Salvo a hipótese prevista Art. 146, os valores aportados no FGC e seus respectivos rendimentos somente 

serão sacados pelos Permissionários ao termo final conjunto e concomitante previsto na licitação para todas as 

Permissões, após a liquidação de todas suas obrigações, inclusive eventuais indenizações perante a BHTRANS, e 

dis- tribuídos proporcionalmente entre os permissionários. 

Art. 146. Os recursos do FGC serão destinados única e exclusivamente à garantia da continuidade e regularidade do 

serviço e ao pagamento de indenizações devidas ou tituladas pelo Permissionário ou pela BHTRANS em razão da 

revisão dos Termos de Permissão ou de sua extinção. 

Art. 147. Os valores decorrentes da execução da Revisão dos Termos de Permissão serão deduzidos do montante geral 

dos recursos do fundo. 

Art. 148. As quotas de cada Permissionário serão proporcionalmente reduzidas em função da dedução de que trata o 

artigo anterior. 

Art. 149. O FGC será administrado, gerido e representado, judicial e extrajudicialmente, pelo  Administrador  do 

FGC. 

Art. 150. Competirá ao Administrador do FGC, sem prejuízo de outras atribuições que se mostrarem necessárias ao 

desenvolvimento de suas funções: 

I. Administrar os ativos do FGC; 

II. Manter custodiados os recursos do FGC; 

III. Concretizar a política de investimentos fixada pela assembleia geral do FGC, zelando pela segurança do 

capital investido, maximização de sua rentabilidade e liquidez; 

IV. Representar o FGC, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente; 

V. Processar o pagamento de indenizações fruto da Revisão dos Termos Permissão, desde que: 

a. Determinado pela BHTRANS, em decisão definitiva, motivada e precedida do exercício do direito 

de defesa da Permissão; 

b. Obrigado por decisão judicial. 

Art. 151. A remuneração do Administrador do FGC pelos serviços de administração e gestão do FGC será paga pelo 

Consórcio de Permissionários, não existindo qualquer obrigação de pagamento pela BHTRANS. 

Art. 152. A remuneração do Administrador do FGC poderá se dar por qualquer modalidade legalmente aceita, inclu- 

sive por meio da compensação de seu montante em eventuais ganhos financeiros gerados pelos recebimentos do 

FGC. 

Art. 153. Com exceção da remuneração de que trata o artigo anterior, será vedado ao Administrador do FGC, bem 

assim às suas controladas, coligadas e fundos por elas geridos, receber qualquer vantagem ou benefício direto ou in- 

direto, relacionado às atividades do FGC. 

Art. 154. A formalização do contrato entre o Consórcio de Permissionários e o Agente de Liquidação e de eventuais 

aditivos dependerá da aprovação prévia da BHTRANS e de quem esta eventualmente indicar, os quais figurarão 

como intervenientes e anuentes da avença, podendo fiscalizar as ações de todos os envolvidos. 

Art. 155. O prazo de duração do FGC será o mesmo do Termo de Permissão, observado o período de carência inici-  

al. 
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Art. 156. A natureza e as finalidades do FGC não poderão ser alteradas e as normas referentes à sua organização e 

funcionamento não poderão ser contrariadas pela sua posterior regulamentação. 
 

CAPÍTULO XI 

DO SITBusSUP SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE DO SUPLEMENTAR 

Art. 157. Os Permissionários, associados no Consórcio de Permissionários, deverão disponibilizar, implantado e em 

funcionamento pleno o SITBusSUP Sistema Inteligente de Transporte do Suplementar, a partir do início da 

operação dos serviços. 

Art. 158. O SITBusSUP Sistema Inteligente de Transporte do Suplementar deverá ser compatível com o Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica do Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros por Ônibus do 

Município de Belo Horizonte possibilitando que os usuários utilizem a mesma base de cartões eletrônicos, façam in- 

tegrações entre estes serviços e com outros modos de transporte do Município de Belo Horizonte e da Região Me- 

tropolitana, quando a politica tarifária definida pela BHTRANS implementar estas integrações. 

 

Art. 158. O SITBusSUP Sistema Inteligente de Transporte do Suplementar deverá ser compatível com o Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica do Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros por Ônibus do 

Município de Belo Horizonte possibilitando que os usuários utilizem a mesma base de cartões eletrônicos, façam 

integrações entre estes serviços e com outros modos de transporte do Município de Belo Horizonte e da Região 

Metropolitana, quando a politica tarifária definida pela BHTRANS implementar estas integrações. 

§ 1º Somente a BHTRANS poderá gerar os créditos eletrônicos a serem utilizados no serviço e definir as regras para 

geração dos créditos, considerando a demanda do serviço. 

§ 2º A BHTRANS considerará na gestão do SITBusSUP os sistemas inteligentes de transporte e de bilhetagem dos 

demais serviços de transporte coletivo públíco do município de Belo Horizonte na definição das regras, critérios e 

parâmetros do SITBusSUP. 

(Texto alterado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 080/2017) 

Art. 159. Definições: 

I. Gestor do SITBusSUP: Entidade contratada pelos permissionários para gerir o SITbusSup; 
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II. logs: Dados operacionais criptografados, constantes nos validadores referentes às movimentações de 

passageiros e aos procedimentos operacionais executados por meio dos cartões operacionais; 

III. serviços: Operação das linhas do STSP com todos os sistemas de apoio, equipamentos e veículos 

envolvidos; 

IV. sistema central do SBE: Ambiente computacional que concentra todos os dados cadastrais, recebe e 

processa os dados coletados dos equipamentos embarcados e disponibiliza as informações por meio de 

sistemas específicos; 

V. SITBusSUP: Sistema Inteligente de Transporte do STSP; 

VI. validador: equipamento, instalado nos veículos, que faz a leitura e gravação em cartões inteligentes e 

registra demais informações operacionais necessárias para o controle do serviço. 

VII. sistema convencional: Serviço de Transporte Público Coletivo e Convencional de Passageiros por Ônibus 

do Município de Belo Horizonte, concedido por meio da concorrência pública Nº 131/2008; 

Art. 160. O Gestor do SITbusSUP é responsável pela comercialização de cartões e créditos eletrônicos e operador do 

sistema central, além de executar os seguintes serviços: 

I. processar os logs, ou seja, os dados coletados nos validadores dos veículos do serviço suplementar. 

II. gerar as listas e ordens de serviço (OS) para operação dos validadores instalados nos veículos do serviço 

suplementar. 

III. fazer a gravação eletrônica e personalização dos cartões de linha, de comunicação e de operadores a serem 

utilizados no SBE. 

IV. manter os cadastros do SBE conforme normas e parâmetros estabelecidos pela BHTRANS. 

V. realizar o acerto financeiro dos créditos eletrônicos apurados no processamento dos dados coletados nos 

veículos do serviço suplementar, dentro dos prazos estabelecidos em contrato. 

Art. 161. São obrigações dos Permissionários, além daquelas previstas no Art. 39 

I. operar o SITBusSUP de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos neste regulamento, 

fiscalizando a correta operação do sistema, principalmente com relação aos créditos eletrônicos recebidos 

nos validadores de seus veículos, de forma a tolher qualquer tipo de fraude na utilização do cartão BHBUS. 

II. informar à BHTRANS qualquer irregularidade na utilização e/ou na comercialização de cartões e créditos 

eletrônicos nos veículos do STSP para que esta tome as providências cabíveis, no prazo máximo de dois 

dias úteis. 

III. realizar diariamente a coleta e transmissão de dados dos validadores para o gestor do SITBUSSUP, com a 

finalidade de colher e registrar informações operacionais e transmiti-las ao sistema central de 

armazenamento e processamento de informações e atualizar os equipamentos embarcados com novas 

informações operacionais. 

IV. realizar todos os procedimentos associados ao sistema, tais como abertura e fechamento de linha e de 

viagens. 

V. cumprir todas as obrigações especificadas nos contratos firmados com o gestor do SITBUSSUP, em 

especial no que tange aos acertos financeiros e procedimentos operacionais para o correto funcionamento 

do sistema, resultando na prestação de serviços de qualidade aos usuários. 

VI. enviar quando solicitado e no prazo estabelecido, exceto domingos e feriados, os logs coletados para o 

sistema central do SITBUSSUP. 

VII. gerar as ordens de serviço e listas de embarque. 

VIII. atualizar diariamente as listas de embarque e as ordens de serviço nos validadores dos veículos, bem como 

a coleta de logs dos validadores. 

IX. Instalar servidor de dados no gestor SITBUSSUP para armazenar os dados coletados os validadores 

embarcados e enviá-los, periodicamente, para o Sistema Central do SBE e receber as ordens de serviço e as 

listas de embarque para operação dos validadores. Para o recebimento e envio dos dados, o servidor de 

dados deverá dispor de conexão com internet. 

Art. 162. Do processamento dos logs 

I. O sistema central do SITBusSup será responsável pelo processamento dos Logs recebidos do gestor do 

SITBUSSUP e pela atualização da base de dados do SBE. 



27 

 

 

 

II. Após processamento dos logs pelo sistema central, o gestor do SITBUSSUP deverá extrair os relatórios, 

verificar eventuais inconsistências de informações e eventuais correções de erros ocorridos durante a cole- 

ta. 

III. O envio e recebimento das informações entre os Servidores de Dados do SISTEMA CENTRAL e 

GESTOR do SITBUSSUP, deverá ocorrer da seguinte forma: 
 

Horário Sentido Função 

De segunda a sexta-feira - 

16:00 às 17:00 h 
Sábado – 14:00 às 15:00 h 

Servidor do gestor do SIT- 

BUSSUP para o sistema 

central do SBE 

O GESTOR do STSP disponibiliza 

na área definida do micro de coleta 

de dados os logs coletados 

De segunda a sexta-feira 

17:00 às 17:30 h 

Sábado – 08:00 às 09:00 h 

Sistema central do SBE para 

o micro de coleta do gestor 

do SITBUSSUP 

O sistema central do SBE disponibi- 

liza as ordens de serviço as listas de 

embarque no micro de coleta do ges- 

tor do SITBUSSUP 

Art. 163. O cadastramento dos validadores embarcados, fundamental para que os logs sejam processados, é de 

responsabilidade do sistema central do SBE. 

Art. 164. Todos os veículos devem ter equipamentos de controle eletrônico que permitam à BHTRANS monitorar,  

em tempo real, o cumprimento de horários, itinerário, número de passageiros transportados, e identificação do 

condutor, conformados por: 

I. Câmera acoplada à coluna de fixação do validados; 

II. Unidade de processamento externo, devidamente fixada no teto do veículo na região próxima ao validador 

de créditos eletrônicos; 

III. Sistema GPS e GPRS. 

Art. 165. O gestor do SITBUSSUP deverá providenciar junto ao fornecedor de tecnologia a transferência, quando 

solicitada e no prazo estabelecido para a BHTRANS, dos dados da movimentação dos veículos em formato de 

arquivo TXT e CSV ou outro definido por ela. 

Art. 166. O gestor do SITBUSSUP deverá disponibilizar, a partir do início da prestação dos serviços delegados aos 

permissionários os dados de posição dos veículos em operação com viagem aberta, conforme os seguintes 

parâmetros a seguir: 

I. Local de entrega/disponibilidade dos dados: através de um webservice no servidor de dados do gestor do 

SITBUSSUP e em um endereço IP definido pelo mesmo e disponibilizado à BHTRANS; 

II. O gestor do SITBUSSUP disponibilizará arquivo(s) contendo os dados solicitados. Esse(s) arquivo(s) 

seguirá(ão) o formato e layout definidos a seguir; 

III. O gestor do SITBUSSUP atualizará (substituição dos dados anteriores) o(s) arquivo(s) a cada 60 (sessenta) 

segundos com os dados de posição dos veículos em operação com viagem aberta disponíveis em seu 

servidor, no momento da atualização. 

IV. O arquivo de dados contendo a posição de cada veículo em operação deverá conter obrigatoriamente as 

seguintes informações: ID do veículo (número de série do veículo na BHTRANS), linha, sublinha, direção, 

latitude e longitude. 

V. O arquivo poderá conter, caso esteja disponível, as seguintes informações complementares: sentido, 

hodômetro e velocidade. 

VI. As seguintes definições deverão ser consideradas para efeito das informações exigidas acima: 

a. ID: Identificação do Veículo; 

b. LINHA: Numero da linha; 

c. SUBLINHA: Numero da sublinha; 

d. LATITUDE: Graus Norte, no sistema de coordenadas WGS-84; 

e. LONGITUDE: Graus Oeste, no sistema de coordenadas WGS-84; 

f. DIREÇÃO: direção que o veículo está seguindo (Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, 

Sudeste, Sudoeste); 

g. SENTIDO: Sentido do itinerário da linha em operação (00: N/A, 01: PC1-PC2, 02: PC2-PC1, 03: 

PC1-PR e 04: PR-PC1), onde couber; 

h. HODÔMETRO: a distância que o veículo percorreu desde o início da viagem em execução; 

i. VELOCIDADE: velocidade no momento medida pelo veículo, em metros por segundo. 
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VII. O layout do arquivo de posição deverá seguir o seguinte modelo: 

a. ID,linha,sublinha,latitude,longitude,direcao,sentido,odometro,velocidade,30545,3051,01,- 

19.220303033032,-43.349494871012,NORTE,01,120000000000,0070, 

Art. 167. Os créditos eletrônicos adquiridos pelos usuários e/ou os demais direitos de viagem concedidos na forma de 

benefício de gratuidade serão inseridos em cartões eletrônicos distribuídos nas seguintes categorias: 

I. Cartão BHBUS Vale-Transporte: cartões a serem adquiridos por empregador e fornecidos aos beneficiários 

do vale-transporte; 

II. Cartão BHBUS Usuários: cartão que poderá ser adquirido por qualquer usuário nas seguintes modalidades: 

a. identificado: vinculado a cadastro específico e que, em caso de perda ou roubo, poderá ser objeto 

de bloqueio; 

b. ao portador: adquirido em postos de venda, bilheteria das Estações BHBUS e do Metrô, ou em 

veículo utilizado no Transporte Público Coletivo por Ônibus em Belo Horizonte; não vinculados a 

cadastro específico e que, em caso de perda ou roubo, não poderá ser objeto de bloqueio. 

III. Cartão BHBUS Benefício: gratuito ou não, a ser utilizado por usuário que possua tratamento diferenciado 

quanto à forma de pagamento das tarifas ou quanto ao procedimento de embarque e desembarque no 

veículo, a abranger: 

a. Cartão Operador de Transporte: destinado aos operadores do Serviço Público de Transporte 

Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Horizonte. 

b. Cartão Master: destinado ao usuário com mais de 65 (sessenta e cinco) anos, beneficiário de 

gratuidade nos termos da legislação vigente; 

c. outros cartões: destinados aos demais beneficiários de gratuidade. 

Art. 168. Os permissionários deverão apresentar à BHTRANS contrato com entidade única que os representará junto 

ao SBE. 

Parágrafo único – A entidade deverá disponibilizar à BHTRANS, sem ônus, relatórios de registro de 

créditos eletrônicos quando solicitado. 

Art. 169.   Os operadores e os agentes da BHTRANS, quando autorizados pela BHTRANS, poderão recolher ou reter 

o cartão eletrônico BHBUS usado indevidamente, mediante entrega de recibo ao usuário. 

Parágrafo único – O cartão eletrônico deverá ser entregue à BHTRANS no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas após o seu recolhimento. 

Art. 170. Será considerado uso indevido do cartão eletrônico: 

I. quando detectado que o portador do cartão com direito a gratuidade não for o seu titular; 

II. quando detectada a comercialização do benefício da gratuidade; 

III. quando constatado que o cartão está bloqueado; 

IV. quando o usuário do cartão na modalidade “COM PASSAGEM PELA ROLETA” se recusar a fazê-lo; 

V. quando o cartão estive adulterado, danificado, ilegível ou com materiais adesivos; 

VI. quando o usuário do cartão na submodalidade “COM ACOMPANHANTE” estiver desacompanhado. 

Art. 171. Para operacionalização do SBE/STSP, os permissionários devem se organizar através do Consórcio, que se 

encarregará da gestão do SBE/STSP, responsabilizando-se pela transmissão de dados e suporte técnico aos 

permissionários; contratação da fornecedora de tecnologia; contratação de agente comercializador de cartões e 

créditos ele- trônicos e operador do sistema central. 

§ 1º. O gestor do SBE/STSP deverá enviar, quando  solicitado  e no  prazo  estabelecido, à BHTRANS, sem  

ônus, relatório de receitas e despesas relativas à gestão do SBE/STSP. 

§ 2º. O gestor do SBE/STSP deverá providenciar junto ao fornecedor de tecnologia do SBE/STSP as 

implementações exigidas pelo órgão gestor e exportação de dados que permitam o monitoramento da 

frota, fiscalização eletrônica, identificação do condutor e controle eletrônico da operação. 

Art. 172. O Permissionário deve realizar diariamente a transmissão de dados dos validadores para o gestor  

SBE/STSP, com a finalidade de colher e registrar informações operacionais e transmiti-las ao sistema central de 

armazenamento e processamento de Informações e atualizar os equipamentos embarcados com as informações 

operacionais. 

Art. 173. O Permissionário é responsável pelo zelo dos equipamentos embarcados, assim como pelos danos causados 

a alimentação e fiação que chega aos validadores. 
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Art. 174. . O Permissionário deve apresentar o veículo à fornecedora de tecnologia para implementação e/ou 

manutenção de equipamentos e software em horário agendado pela BHTRANS. 

Art. 175. O Permissionário deve permitir o acesso de técnicos da fornecedora da tecnologia a seu veículo, em horário 

previamente acordado, para implementar alterações de firmware, manutenção e embarque de novas tecnologias. 

Art. 176. Serão retidos os valores considerados decorrentes de irregularidade na utilização e/ou comercialização de 

créditos eletrônicos até a correção da irregularidade. 

§ 1º. O Permissionário será notificado pela BHTRANS para apresentar justificativa; 

§ 2º. A BHTRANS, após apurar os fatos e responsabilidade aplicará as penalidades cabíveis; 

§ 3º.  A BHTRANS informará a entidade gestora quando  a irregularidade for sanada,  solicitando a liberação  dos 

créditos retidos. 

Art. 177. Os permissionários deverão manter um Sistema de Bilhetagem Eletrônica com todas as funcionalidades 

preexistentes, em especial aquelas relacionadas às políticas tarifárias vigentes e à manutenção de uso dos créditos 

eletrônicos em poder dos usuários a partir do início da operação. Deverá ser mantida uma estrutura capaz de 

absorver a operação de transmissão de informações para os validadores de todos os ônibus do STSP e demais 

elementos e processos constituintes do atual SBE-STSP, garantindo que o sistema de bilhetagem não sofra nenhum 

problema de descontinuidade. 
 

CAPÍTULO XII 

DAS GARAGENS 

Art. 178. Os Permissionários, associados no Consórcio de Permissionários, deverão disponibilizar uma ou mais 

estruturas de garagem com: 

I. Pátio de estocagem; 

II. Áreas de manutenção e lavagem de veículos; 

III. Almoxarifados; 

IV. Áreas de circulação; 

V. Escritórios; 

Art. 179. A(s) garagem(ns) deverão apresentar: 

I. Condições mínimas de segurança dos pisos, 

II. Condições de conforto para os empregados nas áreas de trabalho; refeitórios, vestiários e instalações 

sanitárias; 

III. Tratamento adequado de modo a conter propagação de ruídos, gases e dejetos para áreas circunvizinhas; 

IV. Espaços adequados para manutenção da frota de veículos, com valas nas dimensões apropriadas, 

iluminação e acabamento que garantam a segurança dos empregados; 

V. Estrutura e equipamentos adequados para manutenção, lavagem e abastecimento da frota de veículos. 

VI. Interligação com sistema de coleta e transmissão de dados em conformidade com o regulamento do SIT- 

BusSUP. 

Art. 180. O Permissionário obriga-se a disponibilizar, em conjunto com os demais Permissionários, a(s) estrutura de 

garagem(ns) em até 12(doze) meses após o início da prestação dos serviços. 

 
 

CAPÍTULO XIII 

DA FROTA RESERVA 

Art. 181. Os Permissionários, associados no Consórcio de Permissionários, deverão disponibilizar como Frota Re- 

serva, um número de veículos vinculados às permissões do Sistema delegadas pela BHTRANS, igual à 5% da frota, 

destinados a permitir a realização de serviços de manutenção programada e substituição temporária de veículos da 

frota, garantindo a continuidade e previsibilidade do serviço. 

Art. 182. A frota reserva deverá ser disponibilizada de acordo com a escala abaixo: 

I. 5 veículos a partir do 6º mês do início da prestação dos serviços; 

II. 5 veículos a partir do 12º mês do início da prestação dos serviços; 

III. 5 veículos a partir do 18º mês do início da prestação dos serviços. 
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Art. 183. Os veículos da frota reserva poderão ter idade até 03 anos, apurada quando da disponibilização da frota 

conforme previsto no artigo anterior, observadas as disposições contidas neste Regulamento. 

Art. 184. O CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo da frota reserva deve ser emitido em nome  

do Consórcio de Permissionários. 
 

CAPÍTULO XIV 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 185.  A fiscalização consiste no acompanhamento permanente da operação do serviço visando o cumprimento  

dos dispositivos das legislações federal, estadual, municipal, deste Regulamento e de normas complementares e na 

autuação dos infratores, aplicando penalidades e medidas administrativas. 

Parágrafo único – A fiscalização poderá ser exercida em campo, administrativa ou eletronicamente. 

Art. 186. A fiscalização das normas deste Regulamento será exercida pela BHTRANS através de seus agentes 

próprios. 

 

CAPÍTULO XV 

DAS INFRAÇÕES 

Seção I 

Da Definição 

Art. 187. Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância, por parte dos operadores, de normas 

estabelecidas neste Regulamento e demais instruções complementares. 

Parágrafo único: A cada infração correspondem penalidades e/ou medidas administrativas. 

Art. 188. Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em cam- 

po, administrativamente por meio de dados registrados nos sistemas ou eletronicamente por meio de dados 

fornecidos por tecnologia de controle operacional. 

Art. 189. A cada advertência ou multa aplicada corresponderá um número de pontos, que será anotado no prontuário 

do operador infrator, independente da permissão a que estiver vinculado, conforme o seguinte critério: 

I. advertência: 0,5 ponto; 

II. multa grupo 1: 1 ponto; 

III. multa grupo 2: 2 pontos; 

IV. multa grupo 3: 3 pontos; 

V. multa grupo 4: 4 pontos. 

 
§ 1º.  Quando a infração for cometida por Condutor Auxiliar ou Agente de Bordo, serão anotados no prontuário 

destes a infração cometida e o número de pontos correspondentes e, no prontuário do Permissionário 

responsável pelo veículo envolvido na infração, será anotado o equivalente à metade dos pontos 

correspondentes da infração cometida pelo Condutor Auxiliar ou Agente de Bordo. 

§ 2º. Quando a infração for cometida pelo Agente de Linha, serão anotados no prontuário destes a infração 

cometida e o número de pontos correspondentes e, no prontuário dos Permissionários responsáveis pe- 

la linha envolvido na infração, será anotado o equivalente à metade dos pontos correspondentes da in- 

fração cometida pelo Agente de Linha. 

Art. 190. Os pontos anotados no prontuário do operador terão validade pelo prazo de 2 (dois) anos da ocorrência dos 

fatos que os originaram. 

Art. 191. Quando a pontuação dos operadores ultrapassar os limites previstos neste Regulamento, será instaurado o 

devido processo administrativo, no qual será garantido o contraditório e ampla defesa, cabendo à CPPAD e/ou 

Presidente da BHTRANS a aplicabilidade da pena. 

Art. 192. Na ausência do Agente de Bordo, autorizada pela BHTRANS, as infrações de sua responsabilidade serão 

imputadas ao condutor que estiver operando o serviço. 
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Seção II 

Das Descrições das Infrações 

GRUPO 1 

01. Utilizar na limpeza do veículo substância que prejudique o conforto do usuário: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 101 

 
02. Não manter o ponto de controle em boas condições de higiene e conservação: 

Infrator: Permissionário Representante de Linha 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 102 

 

03. Não aproximar o veículo da guia da calçada para o embarque ou desembarque do usuário: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 103 

 
04. Negar, sem justificativa, informação ao usuário: 

Infrator: Operador 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Operador – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Operador – 1 ponto 

Código 104 

 
05. Realizar com atraso serviço especial, quando solicitado pela BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 105 



Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 
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06. Não deixar o veículo escalado para a saída do ponto de controle com a porta de embarque aberta e/ou sem a pre- 

sença do operador e/ou o Agente de Bordo a fim de permitir, inclusive o acesso à roleta, pelo menos 05 minutos 

antes do início da viagem: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 106 

 
07. Deixar o primeiro veículo a ser despachado estacionado no ponto de controle com as luzes internas ou o letreiro 

externo apagado à noite: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 107 

 
08. Operar com luzes internas, letreiros ou demais iluminações do veículo apagados à noite, exceto a luz próxima ao 

motorista: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 108 

 
09. Permitir o acesso ao interior do veículo de pessoa conduzindo ou transportando animal (exceto cão-guia); com- 

bustível, material nocivo à saúde, aparelho sonoro ligado em volume alto ou objeto de tamanho e forma que cau- 

se transtorno aos demais usuários: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 109 

 
10. Não impedir o comércio ambulante ou a mendicância no interior do veículo: 



Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 
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Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 110 

 
11. Não manter o quadro de referência operacional - QRO no ponto de controle da linha, em local visível: 

Infrator: Permissionário representante de linha 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 111 

 
 

12. Exercer a atividade utilizando aparelho sonoro, exceto aqueles autorizados pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Operador – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Operador – 1 ponto 

Código 112 

 
13. Exercer a atividade sem estar devidamente uniformizado: 

Infrator: Operador 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Operador – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Operador – 1 ponto 

Código 113 

 
14. Não tomar providências para impedir o transporte de usuário com comportamento inadequado comprometendo a 

ordem e o conforto dos demais usuários: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 114 

 
15. Dirigir o veículo sem os faróis acesos em luz baixa: 



Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 
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Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 115 

 
16. Usar o cinto de segurança de forma incorreta enquanto estiver dirigindo o veículo: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 116 

 
17. Manter estacionado, no ponto de controle, veículo não programado para operar no momento: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 117 

 
 

18. Transportar usuário que não seja beneficiário de gratuidade sem cobrança de tarifa: 

Infrator: Agente de Bordo 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Agente de Bordo – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Agente de Bordo – 1 ponto 

Código 118 

 
19. Não zelar pela conservação e limpeza da estação de integração, do ponto de controle do veículo ou atirar resí- 

duos de varrição dos veículos em local indevido: 

Infrator: Operador 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Operador – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Operador – 1 ponto 

Código 119 

 
20. Acelerar o motor do veículo em demasia, provocando poluição sonora ou atmosférica: 
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Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor –1 ponto 

Código 120 

 
21. Fazer refeições ou lanches fora dos locais próprios na estação de integração: 

Infrator: Operador 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Operador – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Operador – 1 ponto 

Código 121 

 
22. Jogar objeto ou detrito na via pública: 

Infrator: Operador 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Operador – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Operador – 1 ponto 

Código 122 

 
23. Não apresentar ou não revalidar qualquer documento exigido neste Regulamento, devendo ser discriminado o 

respectivo documento no Auto de Infração: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 123 

 
 

24. Permitir a colocação de qualquer legenda, representação gráfica ou foto nas partes internas ou externas do veícu- 

lo sem prévia autorização da BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 124 

 
 

25. Não manter os dados cadastrais do operador e do veículo atualizados junto à BHTRANS: 

Infrator – Permissionário 
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Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 125 

 
 

26. Iniciar a primeira viagem do veículo com os bancos molhados: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 126 

 
 

27. Não apresentar o veículo à vistoria no horário estabelecido, salvo com justificativa prévia, formal e aprovada pe- 

la BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 127 

 
 

28. Não afixar, em local determinado no interior do veículo, o quadro de horário atualizado da linha: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Permissionário – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Permissionário – 1 ponto 

Código 128 

 
 

29. Operar com o climatizador ou o condicionador de ar desligado com temperatura ambiente superior a 22 graus 

Celsius: 

Infrator: Condutor 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 129 

 
30. Deixar de entregar no período determinado o Quadro de Marcha da linha: 
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Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 130 

 
31. Deixar de entregar no período determinado as ocorrências da linha: 

Infrator: Permissionário 

Advertência na primeira incidência 

Multa a partir da segunda incidência 

Anotação no prontuário (advertência): Condutor – 0,5 ponto 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 1 ponto 

Código 131 

 
GRUPO 2 

 
 

01. Não atender solicitação para embarque ou desembarque de usuário: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 201 

 
 

02. Movimentar o veículo com a porta aberta: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 202 

 
03. Fumar no interior do veículo: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador– 2 pontos 

Código 203 

 
04. Operar com relógio do sistema de bilhetagem em desacordo com a hora oficial do Brasil: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 2 pontos 

Código 204 
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05. Dirigir veículo sem usar o cinto de segurança: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 205 

 
06. Preencher com inexatidão ou incorreção os documentos exigidos pela BHTRANS, devendo ser discriminado o 

respectivo fato e documento no Auto de Infração: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 206 

 
07. Não comunicar formalmente à BHTRANS acidente que comprometa a segurança do veículo, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, a contar da data do acidente: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário– 2 pontos 

Código 207 

 
 

08. Não providenciar meio de transporte para o usuário em qualquer caso de interrupção de viagem, no prazo máxi- 

mo de 30 (trinta) minutos, após ocorrência do fato: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 208 

 
09. Permitir a passagem de mais de um usuário simultaneamente pelo instrumento contador de passageiros: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 209 

 
 

10. Lavar, fazer manutenção ou permitir que seja lavado ou feita manutenção no veículo, em via pública ou estação, 

exceto em casos de manutenções simples tais como: varrição interna, lavagem interna de pequena abrangência, 

troca de lâmpada ou troca de pneu: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário– 2 pontos 

Código 210 

 
 

11. Interromper a viagem, salvo por motivo de força maior: 
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Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 211 

 
12. Circular no interior do veículo durante a operação, exceto para auxiliar usuário: 

Infrator: Agente de Bordo 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Agente de Bordo – 2 pontos 

Código 212 

 
 

13. Estacionar para início ou no final de itinerário fora da área regulamentada como ponto de controle da linha: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 213 

 
 

14. Iniciar a viagem com o veículo em más condições de higiene, devendo se discriminado o fato no Auto de Infra- 

ção: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 214 

 
15. Dirigir o veículo de forma imprópria e/ou perigosa: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor– 2 pontos 

Código 215 

 
 

16. Dirigir utilizando telefone celular: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 216 

 
 

17. Retardar propositadamente a marcha do veículo: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 217 
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18. Operar com veículo sem o cinto de segurança ou com o cinto de segurança sem condição de uso na área reserva- 

da para usuário em cadeira de rodas ou na cadeira do condutor: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 218 

 
 

19. Permitir o embarque ou o desembarque de usuário, na estação de integração, fora do local próprio: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 219 

 
 

20. Abastecer o veículo durante o percurso do itinerário: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 2 pontos 

Código 220 

 
 

21. Dirigir, parar ou estacionar o veículo, no interior da estação, em desacordo com a regulamentação; 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário (multa): Condutor – 2 pontos 

Código 221 

 
 

22. Não realizar viagem programada no QRO de 08:00 h às 15:59 h e de 19h às 04:59h 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 222 

 
 

23. Realizar viagem com taxa de ocupação acima da determinada pela BHTRANS: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 223 

 

24. Não tratar com urbanidade ou polidez o usuário, o pessoal credenciado pela BHTRANS ou o público em geral: 

Infrator: Operador 
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Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 224 

 
25. Permitir que o veículo opere em má condição de conservação: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 225 

 
 

26. Não portar documentação relativa ao operador exigida pela BHTRANS ou apresentá-la vencida, devendo ser 

discriminado o respectivo documento no Auto de Infração: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Recolhimento do documento vencido 

Código 226 

 
27. Não manter no veículo a Autorização de Tráfego e/ou CRLV vigentes: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Código 227 

 
 

28. Não manter os documentos de forma visível, em local e posicionamento determinados pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 228 

 
 

29. Divulgar no veículo mensagem, publicação e/ou publicidade sem prévia autorização da BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Código 229 

 
 

30. Permitir a distribuição ou distribuir qualquer anúncio, panfleto ou jornal no interior do veículo, sem a autoriza- 

ção prévia da BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 
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Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 230 

 
 

31. Operar sem exibir no veículo publicação, mensagem e/ou publicidade determinadas pela BHTRANS, devendo 

ser discriminado o respectivo documento no Auto de Infração: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Código 231 

 
 

32. Não divulgar alteração do quadro de horário integrante do QRO no interior do veículo com a antecedência exigi- 

da pela BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Código 232 

 
 

33. Não cumprir prazo estipulado de manutenção de equipamentos embarcados: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 2 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 233 

 
34. Efetuar embarque ou desembarque em local não permitido pela regulamentação da via ou não autorizado pela 

BHTRANS: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 2 pontos 

Código 234 

 
35. Não auxiliar o embarque ou desembarque de usuário com mobilidade reduzida: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 235 

 
 

36. Não entregar objeto esquecido no interior do veículo no local ou no prazo determinado pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 2 pontos 

Código 236 
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GRUPO 3 

 
 

01. Recusar transporte de usuário beneficiário de gratuidade ou o cão-guia devidamente documentado: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: condutor – 3 pontos 

Código 301 

 
 

02. Efetuar cobrança de tarifa a usuário beneficiário de gratuidade: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 302 

 
03. Não fornecer o troco corretamente ou negá-lo ao usuário: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 303 

 
04. Abandonar o veículo durante a operação, salvo por motivo de força maior: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 304 

 
05. Não prestar informações solicitadas pela BHTRANS no prazo ou condições estabelecidos neste Regulamento ou 

em comunicação enviada via correios ou e-mail: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 305 

 
06. Efetuar o deslocamento do veículo sem que termine o embarque ou o desembarque de usuário: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 3 pontos 

Código 306 

 
 

07. Alterar instalação do ponto de controle sem comunicar à BHTRANS: 
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Infrator: Permissionário representante de Linha 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Código 307 

 
 

08. Deixar de realizar serviço especial quando solicitado pela BHTRANS, quando formalmente comunicado, inclu- 

indo correio ou e-mail: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Código 308 

 
 

09. Não suprir o veículo de quantidade de troco suficiente para a jornada diária de trabalho: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Código 309 

 
 

10. Não cumprir o itinerário estabelecido pela BHTRANS para a linha: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 3 pontos 

Código 310 

 
11. Impedir ou dificultar o embarque gratuito de usuário que já efetuou o pagamento de tarifa em outro veículo do 

sistema que teve sua viagem interrompida: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 311 

 
12. Não enviar à BHTRANS, quando solicitado e no prazo estabelecido, dados do registrador inalterável de veloci- 

dade e tempo ou de outro equipamento embarcado ou enviá-los incorretos ou incompletos: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Código 312 

 
 

13. Operar com veículo emitindo excesso de fumaça: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 
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Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 313 

 
 

14. Manter em operação veículo com o instrumento contador de passageiros avariado ou com o respectivo lacre 

rompido: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Recolhimento da AT 

Remoção do veículo 

Código 314 

 
 

15. Alterar, acrescentar ou retirar equipamento que modifique a padronização do veículo, devendo ser discriminado 

o respectivo equipamento e documento no Auto de Infração: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 315 

 
 

16. Comercializar créditos eletrônicos em desacordo com a forma definida pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 316 

 
 

17. Permitir a comercialização de créditos eletrônicos no interior do veículo: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 317 

 
18. Transportar usuário em local inadequado, devendo ser discriminado o respectivo fato no Auto de Infração: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 3 pontos 

Código 318 

 
 

19. Antecipar ou atrasar a saída do veículo do Ponto de Controle, em relação ao Quadro de Horário: 

Infrator: Condutor 
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Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 3 pontos 

Código 319 

 
20. Instalar ou permitir a instalação de mobiliário ou equipamento no Ponto de Controle sem autorização da 

BHTRANS: 

Infrator: Permissionário representante de Linha 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Código 320 

 
 

21. Impedir ou dificultar aos operadores da linha o uso da cabine sanitária do Ponto de Controle: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 3 pontos 

Código 321 

 
 

22. Impedir ou dificultar o trabalho do agente da fiscalização ou a realização de estudo por pessoal credenciado pela 

BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador– 3 pontos 

Código 322 

 
23. Efetuar viagem com quilometragem diferente da prevista no Quadro de Referência Operacional: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 3 pontos 

Código 323 

 
 

24. Não atender às solicitações da BHTRANS para testes de novas tecnologias, combustíveis, materiais ou equipa- 

mentos: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 3 pontos 

Código 324 

 
 

GRUPO 4 

 
 

01. Realizar viagem com condutor cadastrado no Sistema Suplementar e não autorizado a operar na Permissão, 

devendo ser identificado com nome e Registro Civil (CI) ou documento hábil de identificação: 
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Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 401 

 
 

02. Realizar viagem com Agente de Bordo cadastrado no Sistema Suplementar e não autorizado a operar na 

Permissão, devendo ser identificado com nome e Registro Civil (CI) ou documento hábil de identificação: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 402 

 
03. Não realizar viagem programada no QRO de 16:00 às 18:59 h de 05:00 às 07:59 h: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor – 4 pontos 

Código 403 

 
 

04. Não apresentar o veículo à vistoria na data estabelecida, salvo com justificativa prévia formal e aprovada 

pela BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 404 

 
 

05. Permitir que o veículo opere sem equipamento exigido neste Regulamento ou com este defeituoso, violado 

ou viciado, devendo ser discriminado o fato e o equipamento no Auto de Infração: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 405 

 
 

06. Não manter-se com decoro moral e ético em relação ao usuário, aos colegas de trabalho, ao público em ge- 

ral ou pessoal credenciado pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 406 

 
07. Permitir que o veículo opere em más condições de funcionamento e/ou de segurança, devendo ser discrimi- 

nado o fato no Auto de Infração: 
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Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 407 

 
 

08. Praticar jogo de qualquer natureza nas imediações do ponto de controle ou no interior do veículo: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 408 

 
 

09. Não providenciar a imediata remoção de veículo avariado em via pública: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 409 

 
 

10. Permitir que o veículo opere sem Autorização de Tráfego e/ou CRLV ou com os mesmos vencidos: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Recolhimento da AT 

Remoção do Veículo 

Código 410 

 
 

11. Cobrar tarifa diferente da estabelecida pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 411 

 
12. Permitir que o veículo circule sem a presença do Agente de Bordo, quando obrigatória: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 412 

 
 

13. Não cumprir Portarias, Determinações e/ou Comunicações Regulamentares, Normas e Instruções Comple- 

mentares definidas pela BHTRANS, devendo a(s) mesma(s) ser(em) discriminada(s) no Auto de Infração: 

Infrator: Operador 



Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 
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Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 413 

 
14. Exercer a atividade em situações que ofereçam risco à segurança dos usuários ou terceiros: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 414 

 
 

15. Operar com elevador sem condição de uso: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 415 

 
 

16. Não regularizar a situação do veículo roubado ou furtado junto à BHTRANS quando o mesmo for recupe- 

rado: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 416 

 
 

17. Identificar como infrator pessoa cadastrada no Sistema Suplementar e não cadastrada na permissão do mo- 

mento da infração: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 417 

 
 

18. Não equipar o Ponto de Controle com cabine sanitária: 

Infrator: Permissionários 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionários – 4 pontos 

Código 418 

 
 

19. Depositar material inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico ou de odor desagradável no interior do veículo, 

nas instalações ou imediações do ponto de controle: 



Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 
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Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 419 

 
 

20. Alterar o QRO sem prévia aprovação da BHTRANS: 

Infrator: Permissionário representante de Linha 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 420 

 
 

21. Não implantar as alterações de itinerário ou de quadro de horários estabelecidas pela BHTRANS: 

Infrator: Permissionário representante de Linha 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 421 

 
 

22. Operar com veículo em caráter de teste ou utilizá-lo para pesquisa de novas tecnologias, combustíveis, ma- 

teriais e equipamentos sem prévia autorização da BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Recolhimento da AT 

Código 422 

 
 

23. Não coletar dados operacionais de acordo com as normas definidas pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 423 

 
 

24. Permitir que Agente de Bordo não cadastrado no Sistema de Transporte Suplementar opere o serviço, de- 

vendo ser identificado com nome e Registro Civil (CI) ou documento hábil de identificação e, na impossibilidade, 

justificar a ausência da identificação: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 424 

 
25. Não permitir que usuário com Cartão BHBUS válido seja transportado em veículo com validador em mau 

funcionamento: 
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Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 425 

 
 

26. Não submeter à vistoria veículo que tenha sofrido acidente que comprometa a segurança: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário – 4 pontos 

Código 426 

 
 

27. Impedir que usuário utilize Cartão BHBUS no pagamento da passagem: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador – 4 pontos 

Código 427 

 
 

28. Bloquear o acesso da estação de integração com o veículo: 

Infrator: Condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Remoção do veículo 

Anotação no prontuário: Condutor – 4 pontos 

Código 428 

 
 

29. Exceder tempo máximo de trabalho estabelecido neste Regulamento: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador - 4 pontos 

Código 429 

 
 

30. Não se posicionar corretamente em frente à câmera, acoplada ao validador, para captura de imagem: 

Infrator: Operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador - 4 pontos 

Código 430 

 
 

31. Realizar viagem sem registro no validador: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 4 pontos 

Código 431 
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32. Realizar abertura ou fechamento de viagem no validador fora do Ponto de Controle e/ou em desacordo com 

o QRO: 

Infrator: condutor 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Condutor - 4 pontos 

Código 432 

 
33. Utilizar ou permitir que utilizem indevidamente seu Cartão de Operador: 

Infrator: operador 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Operador - 4 pontos 

Código 433 

 
34. Não enviar ou enviar de forma incorreta à BHTRANS e/ou ao Sistema Central imagens capturadas pela 

câmera acoplada ao validador para identificação do condutor. 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 4 pontos 

Código 434 

 
 

35. Não disponibilizar à BHTRANS dados e/ou informações que permitam monitorar, em tempo real, a opera- 

ção da linha. 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 4 pontos 

Código 435 

 
 

36. Não arcar com as despesas decorrentes de infraestrutura, apoio e manutenção do ponto de controle e pesso- 

al de operação da linha. 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 4 pontos 

Código 436 

 
 

37. Deixar de cumprir o tempo mínimo de trabalho estabelecido neste Regulamento: 

Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 4 pontos 

Código 437 

 
 

38. Não remeter quando solicitado as cópias de todos os atos de constituição, alteração, administração e presta- 

ção de contas do FGC para a BHTRANS: 
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Infrator: Permissionário 

Multa a partir da primeira incidência 

Anotação no prontuário: Permissionário - 4 pontos 

Código 437 

 

 

GRUPO 5 

 
 

01. Permitir que condutor não cadastrado no Sistema de Transporte Suplementar opere o serviço: 

Infrator: Permissionário 

Remoção do veículo 

Recolhimento da AT 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 501 

 
02. Operar com veículo não cadastrado/autorizado pela BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Remoção do veículo 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 502 

 
03. Apresentar ou expor documento adulterado, falsificado ou declarado extraviado, furtado ou roubado, devendo o 

documento ser identificado e discriminado o fato no Auto de Infração: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Recolhimento do documento 

Código 503 

 
 

04. Operar com seguro de responsabilidade civil vencido: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Remoção do veículo 

Recolhimento da AT 

Código 504 

 
 

05. Fraudar/violar qualquer equipamento obrigatório embarcado, devendo o mesmo ser identificado no Auto de In- 

fração: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Recolhimento da AT 

Código 505 
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06. Exercer atividade sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Recolhimento do registro do operador 

Remoção do veículo quando o infrator for o condutor 

Código 506 

 
 

07. Promover, permitir, incentivar ou instigar manifestações que causem distúrbios ou danos nas estações de inte- 

gração: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Código 507 

 
 

08. Agredir fisicamente qualquer pessoa durante a prestação do serviço: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Código 508 

 
 

09. Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos 

casos de autorização judicial: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Código 509 

 
 

10. Preencher os documentos exigidos pela BHTRANS para acompanhamento da operação com adulteração dos da- 

dos, devendo o documento ser identificado e discriminado no Auto de Infração: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Código 510 

 
 

11. Portar ou manter, no interior do veículo ou no ponto de controle, arma de qualquer espécie: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Código 511 
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12. Não operar, deliberadamente, em locais estabelecidos pela BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 512 

 
 

13. Efetuar cadastro fraudulento ou em desacordo com o estabelecido pela BHTRANS: 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário 

Recolhimento do registro do operador e/ou da AT 

Código 513 

 
 

14. Efetuar a cessão ou transferência da permissão, devendo o fato/ato ser discriminado no Auto de Infração: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 514 

 
 

15. Deter qualquer outra concessão, permissão ou autorização de serviço público, devendo o ato ser discriminado no 

Auto de Infração: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 515 

 
 

16. Não apresentar veículo para cadastro no sistema, tendo expirado o prazo de reserva de permissão: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 516 

 
 

17. Permutar veículos sem autorização da BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 517 

 
 

18. Deter permissão enquadrada nas hipóteses de extinção previstas neste Regulamento: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 518 

 
 

19. Não apresentar o veículo para vistoria, sem justificativa formal devidamente analisada e deferida pela 

BHTRANS, após 60 (sessenta) dias da data estabelecida para a vistoria: 
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Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 519 

 
 

20. Interromper a prestação do serviço sem autorização da BHTRANS: 

Infrator: Permissionário 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor 

Código 520 

 
 

21. Exercer a atividade estando em cumprimento de suspensão regulamentar e/ou estando com AT recolhida. 

Infrator: Operador 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário. 

Código 521 

 
 

22. Ultrapassar os limites da pontuação prevista neste regulamento. 

Infrator: Operador 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação do Registro 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor, se permissionário. 

Código 522 

 
 

23. Exercer cargo ou função da Administração Direta, Indireta, Autárquica ou Fundacional da União, Estado ou do 

Município, estando ativo ou licenciado, celetista ou estatutário, durante o tempo de vigência da permissão, de- 

vendo o ato ser discriminado no auto de infração. 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Código 523 

 
 

24. Ceder ou transferir veículo de uma linha para outra sem prévia e expressa autorização da BHTRANS, salvo nos 

casos de situação emergencial ou de força maior, desde que o veículo esteja devidamente identificado para a li- 

nha em operação e a BHTRANS seja imediatamente comunicada. 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 524 

 
 

25. Não repassar ao FGC o percentual definido da receita operacional bruta 

Infrator: Permissionário 
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Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 525 

 
 

26. Não contratar o Administrador do FGC 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 526 

 
 

27. Não contratar o Agente de Liquidação do FGC 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 527 

 
 

28. Não disponibilizar as estruturas de garagem 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 528 

 
 

29. Não disponibilizar a frota reserva 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 529 

 
 

30. Não manter conta aberta em instituição bancária oficial, para efeito de movimentação da Câmara de Compensa- 

ção de Resultados 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 530 
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31. Não fazer o pagamento da compensação, sendo a compensação o valor a ser pago ou recebido pelo permissioná- 

rio conforme a chave de partição estabelecida, até 10 dias após o final de cada período de apuração. 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 531 

 
 

32. Não enviar, quando solicitado e no prazo estabelecido, à BHTRANS as notas demonstrativas de valores de débi- 

to ou crédito por permissionário, comprovante de créditos ou débitos bancários por permissionário e cópia de 

todos os atos de administração e prestação de contas da Câmara de Compensação de Resultados, relativos ao  

mês anterior 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 532 

 
 

33. Não fazer o pagamento das parcelas da outorga no prazo determinado. 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 533 

 
 

34. Efetuar o embarque ou desembarque de passageiros fora do município de Belo Horizonte: 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 534 

 
 

35. Não manter um Sistema de Bilhetagem Eletrônica com todas as funcionalidades preexistentes, em especial 

aquelas relacionadas às políticas tarifárias vigentes e à manutenção de uso dos créditos eletrônicos em poder dos 

usuários a partir do início da operação e uma estrutura capaz de absorver a operação de transmissão de 

informações para os validadores de todos os ônibus do STSP e demais elementos e processos constituintes do 

atual SBE- STSP, garantindo que o sistema de bilhetagem não sofra nenhum problema de descontinuidade: 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 535 
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36. Deixar a prestação do serviço a cargo exclusivo de condutor auxiliar. 

Infrator: Permissionário 

Abertura de processo administrativo conforme previsto neste Regulamento 

Cassação da Permissão e do Registro de Condutor. 

Apreensão do veículo. 

Código 536 

 

 

CAPÍTULO XVI 

DAS PENALIDADES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E RECURSO 

Seção I 

Da Apuração da Infração 

Art. 193. O poder de Polícia Administrativa será exercido pela BHTRANS que terá competência para apuração das 

infrações, aplicação de medidas administrativas e de penalidades previstas neste Regulamento. 

Art. 194. Constatada a infração, será lavrado Auto de Infração que originará a notificação a ser enviada ao operador. 

§ 1º. Emitida a Notificação de Penalidade, esta será entregue ao permissionário e ao infrator, se for o caso, 

pessoalmente ou por via postal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da ocorrência da infração 

sob pena de arquivamento do Auto de Infração. 

§ 2º. No caso de entrega  via postal, para efeito de recebimento  e validade da  notificação  será  considerada a 

data constante no aviso de recebimento dos Correios com comprovação de recebimento ou tentativa de 

entrega via correio. 

§ 3º.  Na impossibilidade de cumprimento da entrega da Notificação conforme descrito nos parágrafos anteriores, 

esta será considerada válida com a publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

§ 4º. No caso de entrega via postal, estando desatualizado o endereço do infrator ou tendo sido recusado o 

recebimento, será considerada válida a notificação para todos os seus efeitos e, para efeito de 

recebimento, será considerada a data da visita ao domicílio constante do recibo dos Correios. 

§ 5º. O prazo para entrega da declaração de real infrator é de sete dias úteis do recebimento, e dezessete dias 

corridos quando da publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

Art. 195.   O Auto de Infração conterá: 

I. nº da linha 

II. o nome do operador infrator e sua assinatura, sempre que possível; 

III. a placa ou o chassi do veículo, exceto no caso de permissão sem veículo; 

IV. o número da permissão, sempre que possível; 

V. o número do veículo, sempre que possível 

VI. local, data e hora da constatação da infração; 

VII. irregularidade constatada, enquadramento; 

VIII. identificação do agente (assinatura e matrícula). 

Parágrafo único – Para a lavratura do Auto de Infração deverão ser obedecidas, também, as determinações indivi- 

dualizadas contidas na Seção II “Das Descrições das Infrações” do Capítulo XV “DAS INFRAÇÕES” 

Art. 196. A Notificação de Penalidade conterá: 

I. nome do Permissionário; 

II. nome do operador infrator; 

III. enquadramento e sua descrição; 

IV. local, data e hora da constatação da infração; 

V. identificação do agente; 

VI. placa ou chassi do veículo, exceto no caso de permissão sem veículo; 

VII. número de identificação da permissão e da linha. 
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Art. 197. O Permissionário será responsável pelo pagamento das multas aplicadas aos Condutores Auxiliares e aos 

Auxiliares de Bordo a ele vinculados no momento da constatação da infração. 

Art. 198. O Permissionário que não informar, quando solicitado formalmente, o nome do condutor não  identificado 

no momento da constatação da infração será responsabilizado pelas penalidades e medidas administrativas cabíveis 

ao fato constatado. 

Art. 199. A infração da qual tenha decorrido multa, cometida por mais de uma vez, na mesma permissão, no período 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, terá seu valor original multiplicado pelo número de incidências. 

Parágrafo único – Para efeito deste Artigo, não será computada como incidência a penalidade da qual foi 

gerada advertência. 

Art. 200. As multas serão cumulativas quando mais de uma infração for cometida simultaneamente. 

Art. 201. O atraso no pagamento de multa, além da atualização monetária, acarretará acréscimo no valor devido de 

acordo com os seguintes critérios: 

I. de 5% (cinco por cento) do valor da multa, se recolhido após 30 (trinta) dias contados da data de emissão 

da Notificação de Penalidade; 

II. de 10% (dez por cento) do valor da multa, se recolhido após 60 (sessenta) dias contados da data de emissão 

da Notificação de Penalidade. 

Art. 201. O atraso no pagamento da Notificação de Penalidade, acarretará acréscimo no valor devido de acordo com o 

seguinte critério: 

I. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, se recolhido após 30 (trinta) dias contados da data de emissão da 

Notificação de Penalidade; 

II. Correção monetária, calculada da data do vencimento da Notificação de Penalidade até o efetivo pagamento. 

(Texto alterado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 137/2020)  

 
Seção II 

Das Penalidades 
 

Art. 202. Os infratores ficam sujeitos às seguintes penalidades: 

I. Advertência Escrita – Será aplicada na primeira vez que ocorrer qualquer uma das infrações previstas nas 

alíneas do grupo 1; 

II. Multa – Será aplicada nos seguintes casos: 

a. na reincidência de qualquer uma das infrações do grupo 1; 

b. a partir da primeira vez que for cometida qualquer uma das infrações previstas nas alíneas dos 

grupos 2, 3 e 4; 

III. Os valores das multas serão: 

Grupo 1: R$ 60,97 (sessenta reais e noventa e sete centavos); 

Grupo 2: R$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e três centavos); 

Grupo 3: R$ 182,95 (cento e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos); 

Grupo 4: R$ 304,91 (trezentos e quatro reais e noventa e um centavos); 

Grupo 5: R$ 609,83 (seiscentos e nove reais e oitenta e três centavos). 

 

IV. Suspensão do Operador - Será aplicada nos seguintes casos: 

a. a cada terceira incidência específica de infrações classificadas nos Grupos 1, 2, 3 ou 4, cometidas 

no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; 

b. quando o operador for preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente enquanto perdurar a prisão ou vigorar o mandado; 

c. quando o operador for denunciado pelo Ministério Público por prática de infração considerada 

grave, a critério da BHTRANS, durante toda a tramitação do processo criminal; 

IV.1. A suspensão do operador será fixada conforme o seguinte critério: 

Grupo 1 – 3 (três) dias; 

Grupo 2 – 4 (quatro) dias; 

Grupo 3 – 5 (cinco) dias; 

Grupo 4 – 7 (sete) dias. 
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IV.2. A critério justificado da BHTRANS, a suspensão poderá ser transformada em pontos no prontuário do 

operador na proporção de 1 (um) ponto por dia de suspensão, anotando a metade dos pontos no prontuário 

do Permissionário, quando a suspensão for de Condutor Auxiliar, Agente de Bordo ou Agente de Linha a 

ele vinculado. 

V. Cassação do Registro do Condutor Auxiliar - Será aplicada em decorrência da inobservância de qualquer uma 

das disposições dos itens classificados no grupo 5 ou quando a pontuação prevista neste Regulamento 

ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos anotados no prontuário no período de 1 (um) ano. 

VI. Cassação do Registro do Agente de Bordo e Agente de Linha - Será aplicada em decorrência da inobservância 

de qualquer uma das disposições dos itens classificados no grupo 5 ou quando a pontuação prevista neste 

Regulamento ultrapassar o limite de 30 (trinta) pontos anotados no prontuário no período de 1 (um) ano. 

VII. Cassação da Permissão/Registro de Condutor Permissionário - Será aplicada em decorrência da inobservância 

de qualquer uma das disposições das alíneas classificadas no Grupo 5 ou quando a pontuação prevista neste 

Regulamento ultrapassar o limite de 50 (cinquenta) pontos anotados no prontuário no período de 1 (um) ano. 

Art. 203. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, 

as respectivas penalidades. 

Art. 204. O operador que for condenado criminalmente, com decisão judicial transitada em julgado, terá seu registro 

cassado e, em se tratando de Permissionário, será também cassada sua Permissão. 

Parágrafo único – O Permissionário que for punido nos termos deste Artigo não fará jus a qualquer tipo de 

indenização. 

Art. 205.  A aplicação da penalidade de cassação será precedida do respectivo processo administrativo, instaurado   

por portaria do Presidente da BHTRANS, obedecendo aos prazos previstos em legislação própria e conduzidos pela 

Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD). 

Art. 206. Caberá ao Presidente da BHTRANS ou à CPPAD, no caso da infração regulamentar tipificada neste 

Regulamento e com penalidade de cassação de permissão e/ou de registro de operador ou, ainda, quando exceder a 

pontuação estabelecida no Art. 202, após processo administrativo no qual será garantido o contraditório e a ampla 

defesa, considerando o prontuário do processado, decidir pela aplicação das seguintes penalidades: 

I. multa no valor de R$ 2.439,32 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) e 

anotação máxima de 12 (doze) pontos no prontuário; 

II. cassação da Permissão e/ou do Registro do Operador. 

Parágrafo único – Em caso de processo administrativo referente ao operador com sentença condenatória transitada 

em julgado, será aplicada a penalidade de cassação. 
 

Seção III 

Das Medidas Administrativas 

Art. 207. Os infratores ficam sujeitos às seguintes medidas administrativas: 

I. recolhimento da Autorização de Tráfego; 

II. remoção do veículo ao Pátio de Recolhimento; 

III. recolhimento do Registro de Condutor; 

IV. recolhimento do registro de Agente de Bordo. 

Art. 208. As medidas administrativas previstas no Artigo anterior não elidem a aplicação das penalidades impostas  

por infrações estabelecidas neste Regulamento, possuindo caráter complementar a estas. 

Art. 209.  Para efeito de apuração de reincidência de infração, será considerado o período de 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias anteriores ao cometimento da mesma. 

 
 

Seção IV 

Do Recurso 

Art. 210. Excluídas as decisões da CPPAD, das penalidades aplicadas pela BHTRANS, excetuadas as do Grupo 5, 

caberá recurso à JARI Transportes - Suplementar no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação válida, 

aplicando-se no caso a forma de contagem de prazo do Código de Processo Civil. 

Art. 211. Da decisão interposta pela JARI Transportes – Suplementar, caberá recurso em segunda instância dirigido  

ao Presidente da BHTRANS, no prazo de 30 (trinta) dias da decisão em primeira instância. 
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§ 1º. O recurso terá efeito suspensivo. 

§ 2º.   A restituição de valores oriundos de recurso provido pela JARI Transportes – Suplementar, pagamento    

em duplicidade ou lançamento incorreto será feita para o operador que comprovar o pagamento ou à sua 

ordem. 

§ 3º. O recurso poderá ser interposto pelo operador ou por procurador munido do respectivo instrumento de 

mandato com poderes específicos para sua interposição. 

Art. 212. Não será admitido recurso múltiplo, correspondendo cada recurso a uma única penalidade imposta. 

 
Seção V 

Do Parcelamento de Débito da Multa 

Art. 213. O parcelamento do valor das multas referentes às infrações contidas neste Regulamento poderá ser efetua-  

do em 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas. 

§ 1º. Haverá parcelamento somente para as multas previstas com valor igual ou maior ao valor inicial do gru- 

po 3 (três). 

§ 2º. As multas aplicadas pelo Presidente da BHTRANS ou pela CPPAD por decisão de Processo Adminis- 

trativo não estarão sujeitas ao parcelamento. 

Art. 213. A notificação enviada ao operador do serviço deverá ser quitada em até 30 (trinta) dias contados da data de 

sua emissão. 

§ 1º - O parcelamento de notificação, referente às infrações previstas neste Regulamento, poderá ser concedido 

mediante solicitação formal do operador, conforme dispõe a Lei Municipal nº 10.082/2001, regulamentada pelo 

Decreto nº 16.809/2017, ou legislação que vier substituí-la(s). 

§ 2º - Notificação não quitada será inscrita na Dívida Ativa do município. 

(Texto alterado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 137/2020)  

 

Art. 214. A notificação enviada aos operadores indicará a possibilidade de pagamento integral ou parcelado. 

§ 1º. O pagamento da primeira parcela indicará a adesão do Permissionário ao parcelamento da multa. 

§ 2º. Recebida a informação do pagamento da primeira parcela, a BHTRANS emitirá as guias referentes às 

demais parcelas de uma única vez, cujos vencimentos se darão 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) 

dias contados da data-limite do primeiro pagamento. 

§ 3º. O não pagamento de qualquer parcela devida por período superior a 30 (trinta) dias implicará o venci-  

mento imediato do valor restante da multa. 

Art. 215. O pagamento dos valores referentes às multas será feito por meio de guias bancárias e a BHTRANS cobrará 

as respectivas tarifas. 

Art. 216. A não quitação e/ou atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas impedirá movimentação junto ao 

Sistema. 

(Texto revogado pela Portaria BHTRANS DPR Nº 137/2020)  

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 217. A BHTRANS poderá baixar normas e instruções complementares relativas à prestação do STSP. 

Art. 218. A existência de débitos vencidos junto à BHTRANS impedirá a tramitação de quaisquer requerimentos. 

Art. 219. A tramitação de requerimentos junto à BHTRANS não implica que débitos anteriores tenham sido quitados 

ou remidos. 

Art. 220. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da BHTRANS. 

Art. 221. O Presidente da BHTRANS poderá avocar, em qualquer fase, processos relativos à imposição de 

penalidades previstas neste Regulamento. 

Art. 222. O presente Regulamento aplica-se ao STSP e deve ser atualizado sempre que novas situações justificarem. 

Art. 223. Os valores estipulados neste Regulamento serão automaticamente corrigidos anualmente pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período anterior ou, na sua ausência, outro índice oficial. 
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Art. 224. A BHTRANS poderá definir novas exigências que não estejam contempladas neste Regulamento ou 

autorizar excepcionalmente o não cumprimento de exigências previamente estabelecidas, desde que prevaleça o 

interesse público e se considere o impacto econômico e/ou financeiro para os Permissionários. 

Art. 225. A BHTRANS poderá determinar providências ou auditorias com o objetivo de assegurar a continuidade  

e/ou a segurança da prestação do serviço. 

§ 1º. A auditoria poderá ter como objeto a avaliação do Sistema sob os aspectos administrativo, contábil, 

comercial, operacional, patrimonial, técnico, tecnológico, econômico e financeiro. 

§ 2º. As auditorias poderão ser realizadas por equipe própria da BHTRANS ou por meio de terceiros por ela 

designados, observado o dever de sigilo quando a legislação o impuser. 

§ 3º. Os casos fortuitos e de força maior ocorridos quando da operação dos serviços podem ser comunicados 

diretamente pelo Permissionário na GECOP para análise e decisão. 

Art. 226. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da homologação da licitação vindoura, ficando 

revogadas todas as disposições em contrário, a partir do início da vigência dos Termos de Permissão a serem 

firmados em decorrência da referida licitação. 
 

ANEXO I – PADRÃO TÉCNICO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SUPLEMENTAR 

 
1. VEÍCULO 

Será admitido no Serviço Público de Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros do Município de Belo Ho- 

rizonte veículos classificados segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 15570 como Miniônibus e limitados às 

seguintes características: 

 

I. Comprimento total: mínimo de 7,90 e máximo de 8,85 m. 

II. Peso bruto total: mínimo de 8 toneladas e menor que 10 toneladas. 

III. Potência mínima do motor: 150 cv. 

IV. Capacidade para passageiros sentados: De 20 passageiros a 24 passageiros sentados, conforme configurações 

definidas nesta portaria, mais os lugares do motorista e agente de bordo, e área reservada para acomodação de 

cadeira de rodas ou cão-guia. 

V. Capacidade máxima: Passageiros sentados acrescidos de 4 passageiros em pé/m². 

VI. Configuração do salão de acordo com o apresentado a seguir: 

 

1.1. Veículo Padrão 

- 01 (uma) porta dianteira para embarque, com largura mínima (vão livre) de 950 mm. 

- 01 (uma) porta traseira para desembarque, com largura mínima (vão livre) de 700 mm. 

- Posto de cobrança posicionado no lado direito do veículo e caixa de cobrança junto ao posto de comando (so- 
bre o capuz do motor). 

- 01 (uma) catraca eletromecânica de 03 (três) ou de 04 (quatro) braços, no corredor, junto ao posto de cobrança. 

- 01 (um) banco inteiriço preferencial para pessoas obesas e demais usuários com mobilidade reduzida no salão 
dianteiro; e 01 (um) banco duplo para usuários com mobilidade reduzida no salão traseiro. 

 

 

 
- A catraca, com sentido de giro único, deverá ser lacrada (caixa e assoalho) no Setor de Vistoria da BHTRANS 

e deverá possuir dispositivo que impeça a remoção dos braços sem que haja o rompimento dos lacres. 

- O veículo deverá ser acessível, equipado originalmente de fábrica com plataforma elevatória, ou rampa de 
acionamento motorizado ou manual, na porta dianteira ou na porta central, de acordo com as Normas ABNT 
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NBR 15646 e NBR 14022. 

- O veículo deve possuir dispositivo que interrompa o funcionamento do elevador em caso de movimentação do 
veículo. 

- Não será permitida plataforma elevatória com acionamento pneumático. 

- Não será permitido controle sem fio para operação do elevador. 

- Deverá haver 01 (um) espaço reservado para usuário de cadeira de rodas e/ou usuário com deficiência visual 
acompanhado ou não de cão guia, em frente à porta acessível, de acordo com a Norma ABNT NBR 14022. 

- Deverá ter corrimão de teto delimitando o espaço do motorista e do corredor no sentido transversal. 

- É recomendável que a abertura e o fechamento de todas as portas de serviço sejam executados por dispositivo 
elétrico, acionado pelo motorista a partir do seu posto de comando. 

1.2. Equipamentos e Acessórios 

Os veículos deverão possuir os seguintes equipamentos e acessórios: 

I. Validador de crédito eletrônico para leitura, gravação em cartões inteligentes e registro de demais 

informações operacionais necessárias para o controle do sistema, posicionado ao lado do posto de cobrança, 

em lo- cal aprovado pela BHTRANS, a uma altura de 150 cm (face superior) em relação ao piso do 

veículo, interligado à catraca. 

II. Interruptor de liberação da catraca (botoeira) em dois pontos: junto ao posto de cobrança e junto ao posto 

de comando (painel do motorista). 

III. Câmera para captura e registro de imagem dos operadores, acoplada à coluna de fixação do validador de 

créditos eletrônicos (acima do mesmo), que possibilite disciplinar e documentar a utilização do cartão. 

IV. Unidade de Processamento Externo – UPEX para armazenamento de dados, com interface entre o validador 

e o sistema de comunicação, utilização de sistema de Wireless e GPRS, identificação da localização 

geográfica instantânea, por meio de Sistema de Posicionamento Global – GPS, devidamente fixada no 

interior do veículo, de preferência na região próxima ao validador de créditos eletrônicos, de forma a não 

colo- car em risco a segurança e o conforto dos usuários e operadores. 

V. Sistema de GPS para referenciar espacialmente e de forma precisa a operação, rastreamento e 

monitoramento dos veículos e operadores. 

VI. Sistema de GPRS possibilitando a comunicação de dados e informações em tempo real e on line em 

dispositivos móveis. 

VII. Tacógrafo eletrônico digital homologado pela BHTRANS, para veículos com chassis fabricados a partir de 

2012 (ano de fabricação). 

VIII. Sistema bloqueador de portas (freio de porta), com dispositivo que permita sua desativação em 

caso de pane, devidamente lacrado, em local visível. 
IX. Sistema de climatização composto por: 

a. ar condicionado com capacidade mínima de 65.000 BTU/h, instalado originalmente de fábrica (com 

especificação em nota fiscal), em plena condição de funcionamento, sendo obrigatório o seu uso em 

serviço quando a temperatura for superior a 22º C; ou 

b. três climatizadores de ar, distribuídos uniformemente ao longo do teto do veículo, com capacidade 

mínima de vazão de ar de 400m³/h por equipamento, com sistema de abastecimento (bocal) instalado 

na parte inferior do veículo e funcionamento conjugado com a chave de ignição. 
X. Bancos totalmente estofados e com encosto alto, não reclinável. 

XI. Vidros escurecidos originalmente de fábrica, dentro dos limites estabelecidos pela regulamentação vigente. 

XII. 01 (uma) lixeira próxima a cada porta, sem obstruir ou restringir a passagem. 

XIII. Campainha acionada por botões nos balaústres/colunas e por cordões no teto, em ambos os lados 

do veículo, até o final do corredor. 

XIV. Corrimãos superiores em toda a extensão do corredor, inclusive em frente às portas. Quando 

estiver equipado com bancos simples, também, deverá possuir outros corrimãos superiores alinhados na 

projeção dos mesmos, totalizando 3 corrimãos superiores; 

XV. Assoalho antiderrapante, com coeficiente de atrito mínimo de 0,38. 
XVI. Letreiros eletrônicos: frontal, traseiro, lado direito e lado esquerdo do veículo. 

XVII. Cinto de segurança para o condutor e para o usuário de cadeira de rodas, dispensado para os 

demais ocupantes do veículo. 

- Os permissionários e fabricantes poderão apresentar novas tecnologias de veículos e/ou equipamentos 
que visem otimizar o conforto, segurança, desempenho, durabilidade, redução da emissão de poluentes e 
do impacto termo-acústico, além da otimização de recursos humanos e materiais. As novas tecnologias 
devem apresentar vantagens sobre as já existentes no sistema, devendo ser submetidas à prévia 
aprovação da BHTRANS, com vistas à verificação da operacionalidade. 

- Para substituição de veículo é necessário autorização prévia da BHTRANS. A solicitação para 
substituição de veículo deve ser feita na Gerência da BHTRANS responsável pelo controle das 
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permissões, em formulário próprio, com o layout do veículo a incluir anexado. 

- O projeto do veículo a ser incluído deve prever requisitos de confiabilidade, segurança, conforto, 
acessibilidade, mobilidade e proteção ambiental, sendo reservadas à BHTRANS a avaliação e 
consequente aprovação final do veículo. 

o Devem ser atendidas a legislação, resoluções e normas técnicas pertinentes, em especial aquelas 

específicas à indústria de fabricação, ao trânsito brasileiro, ao transporte público e à 

acessibilidade, nos níveis federal, estadual e municipal, e suas atualizações. Em especial, devem 
ser atendidas, obrigatoriamente, as disposições e respectivas atualizações das resoluções do 

CONTRAN, relativas à resistência estrutural e segurança dos veículos de fabricação nacional ou 

estrangeira, destinados ao transporte coletivo de passageiros. 

o Para substituição de veículo por outro que já esteja em operação no sistema não será exigida 
mudança na configuração do veículo, de caráter estrutural. Neste caso, bem como na efetivação 
de substituição emergencial, o veículo substituto deverá atender às exigências previstas na 
regulamentação nacional. 

 

- Todos os veículos em operação devem atender aos requisitos de acessibilidade estabelecidos no 
Regulamento Técnico da Qualidade aprovado pela Portaria INMETRO n.º 260/07, bem como suas 
atualizações, e devem ser inspecionados por Organismos de Inspeção Acreditados (OIA). 

o Após a aprovação das inspeções deverá ser afixado o Selo de Acessibilidade, internamente, na 
parte superior do vidro da porta dianteira dos veículos. 

o Para que haja a isenção das adaptações e a dispensa das inspeções, os proprietários dos veículos 
devem comprovar junto ao DETRAN e CIRETRAN que os mesmos foram fabricados com as 
características de acessibilidade previstas nas normas ABNT NBR 14022 e ABNT NBR 15570, 
pa- ra que seja promovida a alteração no CRLV e CRV, considerada obrigatória. 

- Todos os veículos com o chassi fabricado a partir de 31/01/2009, dotados de plataforma elevatória 
fabricada de acordo com a norma ABNT NBR 15646, devem ser identificados com o adesivo 
apresentado no Anexo - Manual de Identidade Visual do Veículo - MIVV, de forma a diferenciar os 
veículos cujo elevador permite a utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (em pé), 
dos veículos cujo elevador é acessível apenas para usuários de cadeira de rodas. 

- Todos os veículos em operação deverão adequar-se aos critérios de identidade visual (logomarca, 
adesivos, envelopes, cartazes, etc.) estabelecidos por este regulamento, desde que não necessite 
mudança estrutural do veículo. 

 

PADRÃO TÉCNICO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SUPLEMENTAR 

 

(Figura com caráter esquemático / ilustrativo) 

 
Dimensões A1 A2 B C D E F G H 

Padrão Mínimo 
(mm) 

950 700 1900 300 120 400/500 380 380 (**) 650 

Padrão Máxi- 
mo (mm) 

- 850 - 500 (*) - - 430 500 - 

Dimensões I J K L M N O P Q 

Padrão Mínimo 
(mm) 

860 
450 

(***) 
- 120 270 1.900 7.900 

20 (banco 
simples) 

400 
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Padrão Máxi- 
mo (mm) 

- - 450 300 - - 8.850 - 450 

 
 

Dimensões Básicas: 
 

A1:  Largura da porta dianteira (vão livre). 

A2: Largura da porta traseira (vão livre). 

B: Altura das portas (vão livre). 

C: Distância entre a borda de um assento e o encosto da poltrona à sua frente ou anteparo. 

D: Distância entre a face frontal do assento de qualquer banco e a face oposta do encosto do banco posicionado à 

sua frente (ponto mais saliente). 

E: Largura do corredor (mínima = 400 mm: obtida entre as faces laterais dos assentos/500 mm: medida 300 

mm acima da linha dos assentos). 

F: Profundidade do assento. 
G: Altura do assento em relação ao assoalho (local de acomodação para os pés). 

H: Altura do encosto do banco em relação à face superior do assento (se o banco for reclinável, o mesmo 

deverá estar travado). 

I: Largura do assento duplo. 

J: Largura do assento simples (individual). 

K: Altura do primeiro degrau em relação ao solo (para veículos com suspensão metálica). 

L: Altura do espelho do degrau (para veículos com suspensão metálica). 
M: Comprimento do piso do degrau (para veículos com suspensão metálica). 

N: Altura interna do veículo (do assoalho ao teto, medida no ponto central do corredor, no sentido transversal 

do veículo). 

O: Comprimento do veículo (pára-choque a pára-choque, conforme item 14 da norma ABNT NBR 15570). 

P: Afastamento dos bancos em relação à lateral dos ônibus. 

Q: Vão livre da roleta. 

 

Observações: 
 

- (*) Para situações onde a distância do banco em relação ao anteparo ou banco frontal for superior a 400 
mm, deve ser instalado um apoio (pega-mão) fixado na parede lateral do veículo, confeccionado em 
material resiliente. 

- (**) Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura mínima de 350 mm. 

- (***) Para o banco individual posicionado entre bancos duplos na última fileira de assentos, pode-se adotar 
a largura mínima de 400 mm. 

- Serão admitidas as seguintes tolerâncias nas dimensões básicas: 

o Medida J - 20 mm, desde que compensada esta diferença pelo afastamento do banco em relação à 
parede lateral do veículo. 

o Medidas K, L e M - 10%. 

o Medidas O - 2%. 

- O arranjo físico do salão de passageiros deve prever a máxima ocupação dos espaços disponíveis por 
bancos duplos. Será admitida a utilização de bancos individuais, desde que respeitada a capacidade mínima 
e máxima permitida de passageiros assentados. 

- Não pode haver espaço livre maior que 50 mm entre assentos de bancos duplos. 

- Na estrutura dos bancos devem ser incorporados pega-mãos laterais (no encosto) e apoio para os pés 
daqueles passageiros que se sentarem no banco imediatamente posterior. No posto de cobrança também 
deve haver apoio para os pés do agente de bordo e para os pés daqueles passageiros que se sentarem no 
banco imediatamente posterior. 

- Nos bancos posicionados sobre ou junto às caixas de rodas, deve ser implementada uma plataforma para 
apoio dos pés dos passageiros, na posição horizontal, recoberta com material antiderrapante. Para preservar 
a integridade física dos passageiros, não deve existir vão livre superior a 50 mm entre a plataforma citada e 
anteparo ou banco posicionado imediatamente à sua frente. 

- Todos os bancos devem ser montados no sentido de marcha do veículo, exceção feita ao banco do tipo 
“basculante” aplicado na área reservada. 

- Os bancos devem ser posicionados de forma a não causar dificuldades de acesso e acomodação aos 
usuários, principalmente às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

- Para possibilitar a identificação dos assentos preferenciais pelas pessoas com deficiência visual, deve haver 
dispositivo de sinalização tátil na coluna ou balaústre aplicado em cada banco (individual ou duplo). 

- Os assentos preferenciais, destinados aos obesos, gestantes, pessoas com criança de colo, idosos e pessoas 
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com deficiência, devem ser identificados pela cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), 
aplicada em todo o banco. 

- Junto aos assentos preferenciais deve ser afixado um adesivo com símbolos específicos, indicando quais as 
pessoas que possuem o direito legal de uso destes assentos. As dimensões, as cores e o texto-padrão devem 
atender à norma ABNT NBR 14022. 

- Deve haver apoio de braço basculável: nos bancos preferenciais; nos bancos situados sobre as caixas de 
rodas; nos bancos posicionados defronte a qualquer porta; e nos bancos individuais. Os apoios de braço não 
devem ter a cor amarela. 

- Todas as dimensões estão em milímetros e atendem à normatização vigente (CONTRAN, ABNT, 
INMETRO). 

- Os croquis têm caráter apenas ilustrativo. 

- Para casos específicos que não estejam em conformidade com o layout determinado, deverá ser emitido pa- 
recer técnico pela BHTRANS. 

 
 

Distâncias livres e ângulos de inclinação; 
 

 

 

Dimensões do Corredor de Circulação 

 
 

Dimensões do Corredor de Circulação: 
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Tipo de Veículo 

 

 
Altura Livre Mínima 

Centro Do Corredor 

(Mm) 

Largura Livre Mínima 

Obtida 300 Mm Acima 

Da Linha Do Assento 

(Mm) 

Largura Efetiva Mínima 

Obtida Entre As Faces 

Laterais Dos Assentos 

(Mm) 

MINIÔNIBUS 1.900 500 400 

ANEXO II – IDENTIDADE VISUAL VEÍCULOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SUPLEMENTAR 
 

 

1. COMUNICAÇÃO VISUAL 

 
De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 14022, deve ser adotada no projeto de comunicação visual a 

apresentação de informações que identifiquem corretamente o número e o destino da linha operada pelo veículo. As 

informações devem ser perfeitamente visíveis, mesmo sob a incidência de luz natural ou artificial, evitando-se, 

inclusive, o estreitamento dos caracteres. 

Na comunicação visual dos veículos deverá ser utilizada a fonte Futura Md BT como referência padrão. 

Excepcionalmente, em informações constantes de adesivos padronizados ou logomarcas já reconhecidas, poderá ser 

utilizada outro tipo de fonte. Para qualquer outra aplicação, a BHTRANS deverá ser consultada para análise prévia. 

 
 

2. IDENTIDADE VISUAL EXTERNA 

 
A identidade visual externa deve atender à padronização estabelecida pela BHTRANS, devendo ser o projeto de 

identidade visual submetido à análise prévia da mesma. 

 

Figura 1 – Planta de Pintura – 
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2.1. PAINÉIS ELETRÔNICOS (LETREIROS) 

Os painéis eletrônicos devem possuir aletas entre as linhas horizontais de leds e devem ser pintados em epóxi, na 

cor preto fosco. Os leds devem ser na cor amarelo âmbar ou na cor branca; possuir eficiência luminosa adequada, 

com no mínimo 800 milicandelas por led. 

A luminosidade mínima dos painéis de leds deve ser de 810 Lux. Os painéis devem possuir um sensor de 

luminosidade que permita a regulagem automática de níveis diferentes de intensidade da luminosidade. 

Os painéis de leds devem apresentar proteção contra inversão de polaridade, atender um range de voltagem entre 10 

e 32 volts CC e possuir proteção contra picos de tensão de 80 Volts CC. 
A exibição da mensagem deve ser isenta de cintilação para evitar desconforto visual aos usuários. 

O projeto de iluminação interna deve considerar os reflexos sem prejuízos à legibilidade das mensagens. As 

mensagens expostas devem ser pré-programadas, transmitidas para a memória do equipamento por meio de conexão 

com uma unidade de transferência móvel ou remota, porém a concepção deve ser apresentada para análise e 

aprovação da BHTRANS. O software aplicativo deve estar incluído no fornecimento. 

O sistema deve permitir a comunicação do painel frontal com os painéis laterais e traseiro, além de possibilitar a 

interface com outros painéis externos ao veículo, e possibilitar também futura instalação de sistema de áudio, 

coman- dado pelo motorista (viva-voz) ou de forma sintetizada (eletrônica), para prestar informação a analfabetos, 

idosos, crianças e pessoas com deficiência visual, presentes no ponto de parada. 

Os painéis eletrônicos devem ter uma central de comando que reproduza internamente a mensagem exposta. A 

unidade de controle deve apresentar iluminação do visor, deve ter teclado próprio e controlar todos os painéis, 

inclusive os internos, se houver. 

A alimentação dos painéis deve ser compatível com a capacidade das baterias do veículo, considerando-se o 

consumo dos demais equipamentos elétricos deste. O painel deve atender às especificações técnicas de proteção 

automotiva para eletrônica embarcada, não possuindo placas, componentes eletrônicos ou fios expostos, ou com a 

possibilidade de contato manual com os mesmos. 

A medida da área visível deve ser obtida de centro a centro dos leds, conforme a Figura 3. 

Figura 2 – Definição da área visível no painel eletrônico de Leds 
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2.2. PAINEL ELETRÔNICO DE DESTINO (LETREIRO FRONTAL) 

Todos os veículos devem estar equipados com Painel Eletrônico de Destino (letreiro frontal) para informar o 

número da linha e o destino da linha operada, posicionado na parte superior central do painel dianteiro. 

Devem ser adotadas as cores amarelo âmbar ou branca para a exibição dos caracteres alfanuméricos, facilitando a 

visibilidade e a legibilidade pelas pessoas com baixa visão. As informações devem ser legíveis por pessoas 

posicionadas dentro do campo de visão da área de mensagens, sendo legíveis a no mínimo 50 m de distância do 

ponto de parada. Os dois segmentos de reta, projetados em plano horizontal no solo a 65º para cada lado a partir do 

centro geométrico do plano da área de mensagens, limitam esse campo de visão. 

O comprimento mínimo da área visível do painel eletrônico deve ser de 1.350 mm. A altura dos caracteres 

alfanuméricos, que é a altura visível do painel, deve ser proporcional à altura da Caixa de Vista, e nunca inferior a 

150 mm. Casos excepcionais devem ser analisados previamente para aprovação da BHTRANS. 

Caso seja utilizada a concepção construtiva utilizando Leds, o painel deve possuir um número mínimo de 13 linhas 

e 128 colunas, garantindo a resolução dos caracteres e ofertando eficiência de legibilidade e entendimento pelos 

usuários. 

Não é permitida nenhuma outra informação nesses letreiros além do número e do destino da linha. Não é permitida a 

exposição de letreiros em sistema de rolagem. 

 

2.3. PAINEL ELETRÔNICO TRASEIRO (LETREIRO TRASEIRO) 

O veículo deve estar equipado com um Painel Eletrônico Traseiro para informar o número da linha operada, 

posicionado no canto superior direito do painel traseiro. O painel deve estar conjugado com o Painel Eletrônico de 

Destino (frontal). O painel deve atender a todas as características construtivas, técnicas e funcionais descritas para o 

Painel Eletrônico de Destino. O comprimento mínimo da área visível do painel eletrônico deve ser de 410 mm, e a 

altura mínima da área visível do painel eletrônico deve ser de 150 mm. 

Caso seja utilizada a concepção construtiva utilizando Leds, o painel deve possuir um número mínimo de 11 linhas 

e 32 colunas, com uma linha com pelo menos cinco caracteres, para garantir a resolução dos caracteres e ofertar 

eficiência de legibilidade e entendimento pelos usuários. O painel deve comportar no mínimo cinco caracteres. 

 

2.4. PAINÉIS ELETRÔNICOS LATERAIS (LETREIROS LATERAIS) 

O veículo deve estar equipado com um Painel Eletrônico Lateral, em cada um dos lados, para informar o número 

da linha e o valor da tarifa, posicionado abaixo da primeira janela no lado direito (ao lado da porta de embarque);  

e abaixo da primeira ou da segunda janela, no lado esquerdo. O painel deve estar conjugado com o Painel Eletrônico 

de Destino (frontal). O painel deve atender a todas as características construtivas, técnicas e funcionais descritas para 

o Painel Eletrônico de Destino. O comprimento mínimo da área visível do painel eletrônico deve ser de 640 mm e a 

altura da área visível do painel eletrônico deve ser de pelo menos 150 mm. Caso seja utilizada a concepção 

construtiva utilizando-se Leds, o painel deve possuir um número mínimo de 11 linhas e 64 colunas, com duas 

linhas com pelo menos 13 caracteres cada, para garantir a resolução dos caracteres e eficiência na legibilidade e 

entendi- mento pelos usuários. 

 

3. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Na base inferior do pára-brisa, do lado direito, deve ser utilizada informação complementar indicando o número da 

linha com altura mínima de 100 mm para os caracteres (pelo menos o número da linha), além de outras informações 

de interesse dos usuários, sendo legíveis a no mínimo 50 m de distância do ponto de parada. A informação 

complementar deve ser adesivada no pára-brisa, com dísticos nas cores amarelo limão ou verde limão, com fundo 

transparente (vazado), ocupando no máximo duas linhas, de forma a não prejudicar o campo de visão do motorista. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

De acordo com a norma ABNT NBR 14022, no veículo deve ser apresentado o Símbolo Internacional de Acesso – 

SIA com dimensões mínimas de 300 mm x 300 mm, integrado, inclusive, ao projeto de comunicação visual adotado. 

Pode haver redução proporcional do SIA em decorrência de interferências físicas ou construtivas da carroceria. Nes- 

te caso serão admitidas as dimensões de até 200 mm x 200 mm. Além das dimensões, o pictograma do SIA deve 

estar em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022. Cor: Azul Pantone 293C. 

• Na parte dianteira do veículo, o SIA deve estar posicionado na parte inferior direita do pára-brisa esquerdo (ou 

centralizado na parte inferior do pára-brisa, quando inteiriço), de forma a não obstruir a visão do motorista nem 

prejudicar eventuais informações de ordem operacional. 

• Nas laterais do veículo, o SIA deve estar posicionado junto à porta acessível, sendo que no lado oposto da 

carroceria a aplicação deve estar integrada ao projeto de comunicação visual externa e posicionada antes da 

caixa de roda do veículo. 
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• Na parte traseira do veículo, o SIA deve estar posicionado no canto inferior esquerdo da carroceria, para 

possibilitar a identificação pelos motoristas que dirigem atrás do veículo, como forma de alerta nos momentos 

de embarque e desembarque. Considerando a utilização da parte traseira para veiculação publicitária, o SIA 

deve estar posicionado no canto esquerdo do pára-choque, integrado ao dispositivo refletivo (Resolução 

316/2009 do CONTRAN). 

 

Figura 3 – Símbolo Internacional de Acessibilidade – SIA 
 

4.1. Identificação dos veículos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida (com deficiência física), 

que não sejam necessariamente usuários de cadeira de rodas 

Todos os veículos com o chassis fabricado a partir de 31/01/2009, dotados de plataforma elevatória fabricada de 

acordo com as Normas ABNT NBR 14022 e NBR 15646, devem ser identificados com o adesivo apresentado pela 

Figura 2, informando que a plataforma elevatória pode ser utilizada por pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, em pé, além dos usuários de cadeira de rodas. 
O adesivo deve estar integrado ao projeto de comunicação visual e deve estar afixado nas seguintes posições: 

• Na parte dianteira do veículo: no pára-brisa esquerdo, alinhado com o Símbolo Internacional de Acessibilidade 

– SIA, de preferência na parte inferior , de forma a não prejudicar o campo de visão do motorista. 

• Na lateral direita do veículo: junto à porta acessível, no lado esquerdo do Símbolo Internacional de 

Acessibilidade – SIA, alinhado com o mesmo, integrado ao projeto de comunicação visual externa. 

 
Figura 4 – Adesivo para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, não usuária de cadeira de rodas 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO 

 

 

 
O número de identificação do veículo (número de ordem) deve ser apresentado nas laterais, frente e traseira do 

veículo. 
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• Nas laterais, o número de ordem deve ser posicionado no início da faixa branca. 

• Na parte frontal, deve ser posicionado no lado esquerdo da carroceria, abaixo do pára-brisa. 

• Na traseira, o número de ordem deve estar posicionado no lado direito do pára-choque, ao lado do dispositivo 

refletivo (que deve estar afixado na extremidade do pára-choque); ou centralizado no para-choque, quando 

houver impedimento para a primeira posição. 

 

5. COR DAS MOLDURAS E CONTORNOS 

A pintura em volta dos faróis e lanternas dianteiros e traseiros (moldura), em cor diferente da cor do veículo, só 

pode ser na cor cinza, permitida a variação de tonalidade. 

Esta limitação é válida também para a área em volta do pára-brisa, com um limite de abrangência de no máximo 150 

mm a partir da borracha. Neste caso, a área pode ser também na cor preta. 

 

6. SINALIZAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 

A sinalização de embarque e desembarque é composta por setas indicativas na cor Preta aplicadas ao lado de cada 

porta e, também, por inscrições posicionadas acima das portas do veículo, na cor Preta, de forma centralizada: 

“Entrada” e “Saída”. 

Caso exista a máscara preta aplicada nas colunas de janelas e na parte superior das portas, deve ser adotada a cor 

Branca para as inscrições de Entrada e Saída. 

 

Figura 5 – Setas e Inscrições de Embarque e Desembarque 

 
 

 

 
7. IDENTIFICAÇÃO DOS FABRICANTES 

A colocação de logomarcas ou logotipos relativos aos fabricantes do chassi e da carroceria deve respeitar os 

seguintes critérios: 

Na partes frontal e traseira do veículo está autorizada a apresentação das marcas ou logomarcas, desde que estejam 

integradas ao projeto da máscara dianteira. Em cada parte (frontal e traseira) pode ser colocada apenas uma marca 

ou logomarca relativa ao chassi e uma relativa à carroceria, na dimensão máxima de 200,0 cm². 
Não é permitido nenhum logotipo, logomarca ou adesivo nas laterais do veículo. 

 

8. IDENTIDADE VISUAL INTERNA 

A identidade visual interna deve atender à padronização estabelecida pela BHTRANS, devendo ser o projeto de 

identidade visual submetido à análise prévia da mesma. 

As informações e dizeres internos devem ser apresentados aos passageiros em caracteres com dimensões e cores que 

possibilitem a legibilidade e visibilidade. 

 

8.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PREFERENCIAIS E ÁREA RESERVADA 

Os adesivos internos indicados a seguir devem conter pictogramas, inscrições, e dimensões em conformidade com a 

norma ABNT NBR 14022. Cores: Azul Pantone 293C, Branco e Preto. Devem ser aplicados na parede lateral do 

veículo, junto ao banco ou área reservada: 
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a) indicação de uso dos assentos preferenciais; 

b) indicação de uso da área reservada (box); 

c) orientação de uso dos dispositivos de segurança na área reservada. 

 

Figura 6 – Identificação dos Assentos Preferenciais 

 

 

 
Figura 7 – Identificação da Área Reservada 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Admite-se redução de até 

40% nas dimensões dos adesivos, 

em casos de impedimentos técnicos 

ou construtivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Orientação de fixação da cadeira de rodas e cinto de segurança 
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8.2. EMBARQUE E DESEMBARQUE PROIBIDOS 

O adesivo de embarque proibido será afixado no espelho do segundo degrau da porta de saída. 

O adesivo de desembarque proibido será afixado na tampa da caixa de pistões da porta dianteira. Na falta de área 

disponível, poderá ser afixado na tampa da caixa de vista, próximo à porta de embarque. 

 

Figura 9 – Embarque Proibido 

 

 
 

 

 
Figura 10 – Desembarque Proibido 

 

 

 
8.3. FREIO DE PORTA 

 
O adesivo do sistema de bloqueio de porta será afixado em ambas as portas, sobre a tampa da caixa de pistões, vol- 

tado para dentro do veículo. 

 

Figura 11 – Freio de Porta 
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8.4. TARIFA 

O adesivo da tarifa será afixado na janela ao lado do Posto de Cobrança, de forma a ficar visível internamente para o 

usuário. 

A informação do adesivo varia em função das diferenças de tarifa de cada linha e deve ser atualizada cada vez que o 

valor da tarifa for alterado, de acordo com determinação da BHTRANS. 

 

Figura 12 – Tarifa 

 
 

 

8.5. NÚMERO DO VEÍCULO E NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO BHTRANS 

Deve ser afixado adesivo contendo o número de ordem do veículo e o número do telefone da Central de 

Atendimento da BHTRANS, no interior do veículo, acima do pára-brisa (atrás do painel eletrônico frontal), do lado 

direito do motorista, de forma a ficar visível para o usuário que estiver embarcado. 

 

Figura 13 – Número do Veículo e do Telefone da Central de Atendimento BHTRANS 
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8.6. NÚMERO DO VEÍCULO (INTERNO TRASEIRO) 

O adesivo com o número de ordem do veículo será afixado na parte traseira interna do veículo, centralizado na 

tampa do letreiro eletrônico ou centralizado no painel / vidro traseiro, de forma a ficar visível para o usuário. 

 

Figura 14 – Número do Veículo (interno traseiro) 

 

 

8.7. CAPACIDADE DE TRANSPORTE E INFORMAÇÃO GERAIS 

A informação sobre a capacidade máxima de transporte do veículo deve estar afixada no salão de passageiros, em 

local visível (atrás do letreiro eletrônico frontal), indicando: 

a) O número máximo autorizado de lugares sentados, considerando um passageiro ocupando a área reservada 

(com cadeira de rodas ou uso do banco basculante); e dois passageiros ocupando o banco preferencial à pessoa 

obesa, por possuir a mesma largura de um banco duplo. 

b) O número máximo autorizado de lugares em pé, considerando a taxa de ocupação permitida para miniônibus 

(quatro passageiros por metro quadrado da área disponível), conforme norma NBR 15570. 

 

Figura 16 – Capacidade de Transporte e Informações Gerais 

 

 

 

NOTA: Admite-se redução de até 40% nas 

dimensões dos adesivos, em casos de impedimentos 

técnicos ou construtivos. 

 

Especificações técnicas da informação: 

Tipologia utilizada: Futura Md BT. 

Cores: 

Preto: 100% 

Azul Escuro: Pantone 281C 

Branco com sombra + Preto 100% 

Logomarcas e pictogramas: cores originais 

Adesivo: vinil. 

Impressão: digital ou silk-screen. 
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8.8. LIXEIRAS 

Deve haver uma lixeira próxima a cada uma das portas do veículo. As lixeiras devem ser instaladas de 

forma a não constituir “risco potencial” para o usuário, não obstruindo a passagem e não interferindo no 

acesso aos pontos de apoio. 

O recipiente deve ser facilmente removível para a realização de limpeza. É imprescindível a utilização de 

saco plástico no interior da lixeira. A lixeira deve ser identificada por um adesivo, conforme diagramação 

a seguir: 

 
 

Figura 16 – Lixeiras 

 

8.9. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

As janelas de emergência e os alçapões (escotilhas do teto) devem ser identificados com adesivos com 

dimensões visíveis internamente ao veículo, com instruções claras de utilização. 

O adesivo de indicação (Figura 15) será afixado no teto do veículo, junto às respectivas janelas de 

emergência e junto aos alçapões (configurados como saídas de emergência). 

O adesivo com instruções de utilização (Figura 16) será afixado nas respectivas janelas de emergência. 
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Figura 17 – Saída de Emergência (indicação) 

 

 
Figura 18 – Saída de Emergência (instruções de uso) 

 

 

8.10. JORNAL DO ÔNIBUS 

Suporte do cartaz – especificações técnicas: 

a) Material a ser empregado: 
- Quadro em policarbonato cristal ou similar com 650 mm de altura por 440 mm de largura. 

- Espaçamento de 2 mm entre o anteparo e o quadro de policarbonato para colocação do cartaz. 

- Abertura na parte superior e corte circular com diâmetro de 50 mm no centro do quadro. 
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b) Localização: 

- 01 cartaz posicionado no anteparo atrás do posto de comando (motorista), voltado para o salão 

traseiro. 

- 01 cartaz posicionado no anteparo defronte ao posto de cobrança, voltado para o salão traseiro. 

 

Observação: O quadro de policarbonato cristal deve ser instalado no ponto mais alto possível do anteparo, 

para melhor leitura do Jornal do Ônibus pelos usuários. 

 

Figura 20 - Divisória atrás do Posto de Comando Figura 21 - Jornal do Ônibus 

e defronte ao Posto de Cobrança 

 

 

 
8.11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Suporte dos cartazes – especificações técnicas: 

a) Material a ser empregado: 

- Quadro em policarbonato cristal ou similar com 317 mm de altura por 230 mm de largura (2 

unidades), para cartaz em formato A4 (retrato). 

- Espaçamento de 2 mm entre o anteparo e o quadro de policarbonato para colocação do cartaz. 

- Abertura na parte superior e corte circular com diâmetro de 50 mm no centro do quadro. 

b) Localização: até dois cartazes posicionados no anteparo defronte ao posto de cobrança, voltados para 

o salão dianteiro, a serem utilizados para fins institucionais (informações regulamentares). 
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Figura 22 - Informações Complementares (Posicionamento) 

 
 

 

8.12. QUADRO DE HORÁRIOS 

Especificações Técnicas: 

 
I - Suporte do cartaz (Quadro) 

a) Material a ser empregado: 

– Quatro garras de alumínio, presas duas a duas, por dois parafusos cada par; 

- Envelope em policarbonato compacto cristal com espessura de 1 mm dobrado. 

b) Dimensão total da peça: 283 mm de largura x 353 mm de altura. 

c) Dimensão da chapa de policarbonato compacto cristal: 1 mm de espessura (sem dobra), 343 mm de 

largura x 486 mm de altura. 

d) Localização: fixado na coluna do guarda-corpo do espaço reservado para usuário de cadeira de rodas, 

voltado para a lateral esquerda do veículo. Caso exista alguma interferência que possa prejudicar a 

visibilidade do quadro de horários ou de alguma informação que compõe o leiaute interno do veículo, 

o dispositivo deve ser instalado no balaústre ou coluna mais próximo, no salão traseiro do veículo. 

e) Utilização: contém dentro de seu envelope de policarbonato o quadro de horários, de acordo com o 

padrão BHTRANS. 

 
II - Cartaz 

a) Material a ser empregado: papel sulfite ou adesivo vinílico. 

b) Dimensões: dois formatos A4 retrato. 

c) Tipologia utilizada: Futura Md BT e Helvética. 

d) Cores: Preto B 100%, Branco. 

 
III - Garras de fixação 

a) Dimensões das peças: 250 mm de largura x 25 mm de altura x 5 mm de espessura. 

b) Material a ser empregado: alumínio fundido e polido. 

c) Localização: nas extremidades do envelope de policarbonato. 

d) Utilização: as garras A e B são unidas pelos parafusos fixando o envelope de policarbonato cristal à 

coluna do guarda-corpo do espaço reservado para usuário de cadeira de rodas. 

 
IV - Envelope de policarbonato cristal 

a) Dimensão final da peça: 243 mm de largura x 343 mm de altura x 2 mm de espessura total. 

b) Material a ser empregado: chapa de policarbonato compacto cristal com 486 mm de largura x 343 

mm de altura, espessura de 1 mm, dobrada ao meio. 

c) Localização: preso pelas garras de alumínio à coluna do guarda-corpo do espaço reservado para usuá- 

rio de cadeira de rodas. 

d) Utilização: o envelope guardará a folha do Quadro de Horários. Para retirada e troca da folha do 

Quadro de Horários, o envelope de policarbonato deve ser solto das garras. 
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Figura 23 – Quadro de Horários (Envelope) 

Figura 24 – Quadro de Horários (Posiciona- 

mento) 

 

 
 

  
 

Figura 25 – Quadro de Horários (Garras de Fixação) 

 

 

 

8.13. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO COM AR CONDICIONADO OU COM CLI- 

MATIZADOR 

 
Todos os veículos equipados com sistema de ar condicionado ou com climatizador devem ser identifica- 

dos internamente com adesivo específico, localizado nas seguintes posições: 

• No painel frontal superior, acima do letreiro eletrônico; e 

• No painel traseiro, centralizado, em local de fácil visibilidade. 
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Figura 26 – Adesivo para Identificação de Veículo com Ar Condicionado 

 

 

 
Figura 27 – Adesivo para Identificação de Veículo com Climatizador 
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8.14. PORTA DOCUMENTOS (AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO, CRLV, CERTIF. 

AFERIÇÃO TACÓGRAFO, ETC.) 

Deve ser instalado um envelope confeccionado em material transparente, com dimensões internas de 180 

mm de largura por 220 mm de altura, posicionado em local visível e acessível, próximo ao Posto de 

Comando. 

Neste envelope devem ser colocados a Autorização de Tráfego, o comprovante do Seguro e o Certificado 

de Registro e Licenciamento anual do Veículo – CRLV original e o Certificado de Aferição do Tacógrafo. 

 

Figura 28 – Porta Documentos 

 

 

 
8.15. INFORMAÇÕES AUDIOVISUAIS 

O veículo deve ser projetado para futuramente receber dispositivos para transmissão audiovisual de 

mensagens operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação a analfabetos, 

idosos, crianças e pessoas com deficiência visual ou auditiva. 

 

8.16. SOLICITAÇÃO DE PARADA 

A solicitação de parada deve ser acionada por interruptores dispostos junto a cada porta, na área 

reservada, junto aos bancos reservados e em 50% dos demais balaústres ao longo do salão, em lados 

alternados, além dos cordões em ambos os lados do salão, que comandem a emissão de sinais sonoros e 

óticos tem- porizados, no painel do motorista e no salão de passageiros. 

Os interruptores devem ser fixados nos balaústres ou colunas, com altura entre 1 400 mm e 1 600 mm do 

piso do veículo. As teclas ou botões dos interruptores devem conter o símbolo de parada perceptível de 

forma visual e tátil, de acordo com a norma NBR 14022. 

 
 

Figura 29 - Símbolo de parada 

 

 

 

 

 

 
Na área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia, deve existir um interruptor de solicitação de 

parada posicionado junto ao corrimão lateral, a uma altura entre 700 mm e 900 mm e horizontalmente a 

uma distância de 600 mm a 800 mm do guarda-corpo. O alarme sonoro deve ser diferenciado da 

solicitação de parada comum e estar associado a uma indicação visual no painel de controles do 

motorista. 
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8.17. IDENTIFICAÇÃO DOS DESNÍVEIS E LIMITES 

Deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar) para 

identificação de todos os desníveis existentes ao longo do salão de passageiros, abrangendo inclusive re- 

giões expostas das caixas de rodas e degraus, quando existentes. 

 

Na região das portas deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela (referência Munsell 5Y 

8/12 ou similar) para identificação dos limites do piso interno e do contorno (bordas) dos degraus, quando 

existentes. Os dispositivos para transposição de fronteira (rampa e plataforma elevatória) também devem 

possuir a identificação visual nos limites, principalmente na borda frontal e guias laterais. 

 

8.18. PONTOS DE APOIO 

Deve existir uma quantidade suficiente de pontos de apoio entre a entrada e a saída do veículo, adequa- 

damente posicionados, para permitir o deslocamento seguro dos usuários, em especial das pessoas com 

mobilidade reduzida e baixa estatura. Para favorecer os usuários com baixa visão, os pontos de apoio de- 

vem ser identificados pela cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), de acordo com a norma 

ABNT NBR 14022. 

 

9. ILUMINAÇÃO 

O sistema de iluminação do salão de passageiros e região das portas do veículo deve propiciar níveis ade- 

quados de iluminamento que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às infor- 

mações pelos usuários, principalmente aqueles com baixa visão, conforme NBR 15570 e NBR 14022. 


