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do Terminal Rodoviario Governador Israel Pinheiro - TERGIP com vigencia de 3 anos a partir da data de 
publicasao. Publica?ao - Minas Gerais, Caderno 1, Ter$a Feira, 19 de Janeiro de 2016, Companhia de 
Desenvolvimento Economico de Minas Gerais (CODEMIG) Belo Horizonte: TERGIP, 2016.

Primeiro Aditivo ao Termo de Coopera^ao celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagem do 
Estado de Minas Gerais e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, para implementa?ao de 
agoes que visem o funcionamento dos servigos do Terminal Rodoviario Governador Israel Pinheiro 
(TERGIP), em Belo Horizonte/MG - Registro n?. 4243. Publica?ao - Minas Gerais, Caderno 1, Sabado, 05 
de Janeiro de 2019, Editais e Avisos, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE), pagina
14.

Termo de Cessao de Posi?ao Contratual n2 4243.1 - CODEMIG (CEDENTE) X CODEMGE (CESSIONARIA) - 
. Transferencia da CEDENTE a CESSIONARIA, de modo irrevogavel e irretratavel, de todas as suas obrigagoes 

e direitos relatives ao cbntrato ne 4243.
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CAPITULO I

DA NATUREZA, FINALIDADE PRINCIPAL E OBJETIVO DO TERGIP

. Art. 1. O presente regulamento constitui o instrumento administrative regular das atividades 
e services disponiveis no Terminal Rodoviario Governador Israel Pinheiro (TERGIP).

Paragrafo unico. Terminal Rodoviario - local publico ou privado destinado a atender ao trafego 
rodoviario intermunicipal, interestadual e/ou internacional de passageiros, sendo ponto de 
partida, de parada e/ou chegada de onibus, local para aquisigao de passagens e para o 
despacho de malas, encomendas e/ou malas postals, dotado de instalagoes sanitarias 
adequadas e acessiveis aos usuarios, sala de espera, service de refeigao e areas autorizadas.

Art. 2. O Terminal Rodoviario Governador Israel Pinheiro (TERGIP) sera administrado pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de 03 (tres) anos a partir de 19 de Janeiro de 
2016, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE) - 
CESSIONARIA, em decorrencia do Termo de Cessao de Posi^ao Contratual n^ 4243.1 firmado 
entre esta ultima e a Companhia de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais (CODEMIG) 
- CEDENTE com a anuencia do Departamento de Edificagoes e Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais (DEER/MG), da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas e 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao - INTERVENIENTES ANUENTES.

Paragrafo unico. O prazo mencionado no caput foi prorrogado por 03 (tres) anos por meio de 
aditivo firmado em 27 de dezembro de 2018, fixando-se a nova vigencia ate 19 de Janeiro de 
2022.

Art. 3. Constitui finalidade principal do TERGIP a centralizagao do transporte coletivo 
intermunicipal, interestadual e internacional que tenha a cidade de Belo Horizonte como 
ponto de partida, escala ou chegada.

Art. 4. Constituem objetivos primordiais do TERGIP.

I - Proporcionar servigos de qualidade para embarque e desembarque de passageiros;
, II - Manter infraestrutura de servigos proprios e/ou de terceiros e area comercial para 

atendimento aos passageiros e ao turismo;
III - Proporcionar condigoes de regularidade, continuidade, seguranga, eficiencia, 

pontualidade, higiene e conforto aos usuarios, quer sejam passageiros, publico em 
geral, comerciantes nele estabelecidos, empresas, funcionarios ou prepostos.
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Art. 5. As concessionarias, permissionarias, autorizatarios, locatarios e os orgaos conveniados 
que exergam atividades no TERGIP e sua administra?ao, deverao cumprir e fazer cumprir as 
determina^oes deste Regulamento.

CAPfTULO II
s '

DA AMINISTRACAO DO TERGIP

Se^ao I

Competencias da CODEMGE

Art. 6. Compete a CODEMGE exercer a administragao direta e operacional do TERGIP.

§ l^Sendo a CODEMGE responsavel pela Administragao do TERGIP, as normas e 
procedimentos, regulamentos, estrutura hierarquica, resolugoes da Diretoria e 
Conselho de Administragao da CODEMGE sao aplicaveis, em sua totalidade, naquilo 
que for cabfvel ao TERGIP. - .

§ 29A CODEMGE podera delegar a administragao direta e operacional do TERGIP a gestor ' 
contratado mediante processo licitatorio que exercera essa fungao, conforme 
orientagao da CODEMGE.

§32A CODEMGE podera delegar as atribuigoes de exploragao comercial a terceiros 
devidamente capacitados, mediante Termo de Permissao de Uso ou Autorizagao, 
outorgados a titulo precario.

Segao II

Competencias da Administragao do TERGIP

Art. 7. Compete a administragao do TERGIP:

I - Cumprir e fazer cumprir o disposto nos Regulamentos Internes, normas e
procedimentos, contratos e nas disposigoes legais aplicaveis;

II - Exercer poder regulador mediante emissao de normas que complementem as
disposigoes legais e regulamentares relativas ao funcionamento do TERGIP;

III - Efetuar a revisao dos normativos, atentando quanto a atualizagao das disposigoes
legais aplicaveis;

IV-Fornecer ao publico servigos de Jnformagoes, achados e perdidos, guarda volumes, 
carregadores, estacionamentos e sanitarios, podendo atribui-los a empresas 
especializadas.

V - Proceder a levantamentos, analises e pesquisas, propondo solugoes, objetivando o
bom desempenho operacional;

VI - Prover os recursos materials e hurrianos necessarios a operagao e funcionamento do
TERGIP;
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VII - Elaborar e executar pianos de utilizagao dos servigos comuns, bem como realizar
levantamentos estatfsticos indispensaveis as projegoes das atividades;

VIII - Proceder a levantamentos dos gastos decorrentes da utilizagao dos servigos comuns,
efetuando sua cobranga e respective pagamento;

IX - Fiscalizar os servigos existentes, quer sejam de uso comum ou decorrentes de 
convenio, concessao, permissao, autorizagao, cessao, contrato, arrendamento, 
locagao;

X-Organizar e fazer cumprir o piano de utilizagao das plataformas, bem como do 
funcionamento das bilheterias para a venda de passagens;

XI - Calcular e efetuar a cobranga dos debitos dos permissionarios e demais entidades, 
inclusive das delegatarias de transporte estabelecidas no TERGIP;'

• XII - Colaborar com os orgaos competentes na politica de conscientizagao do uso do 
transporte rodoviario de passageiros, contribuindo para o desenvolvimento do 
turismo interne;

XIII - Executar diretamente ou por empresa especializada contratada especificamente para
este fim, os servigos de construgao; manutengao, conservagao e limpeza das areas 
comuns;

XIV - Explorar as areas do TERGIP, diretamente ou por terceiros, mediante Termo de
Permissao, Autorizagao ou Cessao de uso;

XV - Colaborar com os orgaos fiscalizadores do transporte rodoviario;
XVI - Fixar e arrecadar direta ou indiretamente e manter controle da tarifa de embarque e

as demais tarifas de servigos prestados no TERGIP, bem como os valores a serem 
cobrados de particulares a titulo de permissao de uso de suas areas comerciais e 
espagos de publicidade; »

XVII - Promover a seguranga da area comum do Terminal, por meio de equipe de vigilancia
patrimonial e sistema de monitoramento;

XVIII - Promover a conservagao e a manutengao corretiva e preventiva das edificagoes do
complexo arquitetonico e equipamentos;

XIX - Promover a reforma, manutengao e administragao do terminal, bem como a execugao
de obras e servigos de melhorias da infraestrutura predial e de eficiente prestagao de 
servigos aos usuarios dos servigos de transportes;

XX - Fiscalizar permanentemente, as bilheterias, unidades comerciais e demais espagos, no
que concerne ao seu estado de conservagao, higiene e funcionamento, exigindo aos 
locatarios e permissionarios a realizagao das obras e servigos que julgue necessaries 
ou convenientes;

XXI - Impedir a pratica de atos que, por qualquer forma, possam perturbar ou restringir a
livre circulagao e/ou a tranquilidade dos usuarios do Terminal Rodoviario;

XXII - Fiscalizar o transito de veiculos particulares em suas dependencias, prdibindo o
estacionamento nas plataformas e nos boxes de embarque e/ou desembarque de 
passageiros;

XXIII - Manter a regularidade, continuidade, seguranga, eficiencia, pontualidade, higiene e
conforto aos usuarios, quer sejam passageiros, publico em geral, comerciantes nele 

- estabelecidos, empresas, funcionarios ou prepostos em relagao aos servigos 
prestados;

• •Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

• •

Pagina 8 de 31



RODOVIARIA DE
• • • O
• • • o/^CODEMGE

TERMINAL 
RODOVIARIO 
GOV. ISRAEL 
PINHEIPO

XXIV - Estabelecer os locals e horarios para a carga e descarga de qualquer especie para as
empresas estabelecidas no terminal, evitando esta pratica nos horarios de intense 
fluxo de usuarios e veiculos;

XXV - Determinar os locais para a limpeza e o reparo de veiculos em situagoes emergenciais;
XXVI - Manter em dia o inventario e o registro dos ativos vinculados a concessao.

© oCompanhia de Oesenvolvlmento de Minas Gerais
o o

A competencia prevista no inciso XIX nao implica em responsabilidade do TERGIP por danos 
materials ou pessoais, incluindo, mas nao se limitando, aos ocasionados por roubo, furto, 
arrombamento do imovel ou depredagoes.

CAPITULO HI

DAS NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Segao I

Do horario de funcionamento

Art. 8. O TERGIP funcionara ininterruptamente durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7 
(sete) dias por semana.

§ ieAo criterio da administragao do TERGIP, tendo em vista o interesse publico e o bom 
funcionamento do TERGIP, o horario referido no caput deste artigo podera sofrer 
redugao, permanente ou temporaria;

§ 2s As bilheterias e unidades comerciais terao seus horarios determinados em acordo com 
a administragao do TERGIP, respeitada a legislagao pertinente. Tais unidades devem 
encaminhar suas propostas de funcionamento a administragao do TERGIP por meio de 
oficio.

§39 Os sanitarios do TERGIP deverao estar em operagao durante todo o periodo de 
funcionamento do terminal.

Segao II

Da manutengao, conservagao.e Limpeza

Art. 9. Compete a administragao do TERGIP a manutengao, conservagao e limpeza das areas 
que integram o complexo do TERGIP, excluidas aquelas de utilizagao privada e de interesse 
das dejegatarias e unidades comerciais, caso em que tais encargos caberap aos respectivos 
ocupantes e/ou administradores licitados.

Paragrafo unico. As empresas atuantes no TERGIP (bilheterias, lojas, quiosques, orgaos, etc...) 
deverao contribuir para a limpeza das areas comuns, evitando o descarte de residues em local 
inadequado, tais como caixas de esgoto, galerias pluviais e outros.

•• Pagina 9 de 31
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' Art. 10. A manutengao, conservagao e limpeza das bilheterias e unidades comerciais sao de 
responsabilidade das empresas ocupantes.

§ is Compete as unidades comerciais o recolhimento de suas proprias bandejas, pratos, 
talheres e demais utensilios utilizados pelos usuarios nas areas destinadas a 
alimentagao.

§ 29 0 recolhimento dos materiais deveraser realizado imediatamente apos o consume dos 
usuarios, de forma a manter as areas destinadas a alimentagao sempre em adequado 
estado de utilizagao.

' § 3SA administragao do TERGIP nao se responsabiliza pela perda ou extravio dos utensilios
- utilizados na area destinada a alimentagao.

/

Art. 11. A manutengao, conservagao e limpeza das areas e fachadas de uso comum, de 
plataformas, vias de acessos, jardins e outras, dentro do.perimetro de jurisdigao do Terminal, 
sao de responsabilidade da administragao do TERGIP.

Art. 12. As empresas que exergam atividades no ambito do TERGIP deverab repassar a 
CODEMGE urn valor mensal relative ao rateio das despesas comuns, que devera ser pago no 
prazo acordado entre as partes, nos termos do uso especial do bem publico, convenios e 
contratos, denominado "Tarifa de Manutengao, Conservagao e Limpeza -TMCL", proporcional 
as suas areas de uso exclusive.

§ 190s criterios para rateio de despesas estao descritos na Norma de Procedimento 003.

Segao III

Das areas destinadas as bilheterias, unidades comerciais, servigos publicos e outras
de interesse comunitario

Art. 13. Sera garantido o uso das areas destinadas as bilheterias ou despacho de encomendas 
as empresas delegatarias que operam no TERGIP, mediante disponibilidade e pagamento por 
area ocupada. , .

§ I® As areas serao outorgadas exclusivamente as empresas delegatarias, mediante Termo 
de Permissao de Uso ou Autorizagao, no qual deverao constar as condigoes de 
utilizagao, prazo, obrigagoes e direitos, de modo a proporcionar garantias para a 

- operagao comercial de suas linhas.
§ 29As empresas de transporte poderao terceirizar suas atividades comerciais, desde que 

sob aprovagao da Administragao do TERGIP.
§ 39As areas poderao se'r ampliadas ou reduzidas de acordo com a necessidade, a criterio 

da administragao do TERGIP.
§49As areas serao utilizadas apenas para comercializagao de bilhetes, sendo 

expressamente vedado o desenvolvimento de qualquer outra atividade no local, 
mesmo que exercida simultaneamente com a prevista nos termos.de permissao de 
uso. '
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Art. 14. A administragao do conjunto formado pelas areas destinadas as unidades comerciais 
do TERGIP sera objeto de permissao, autorizagao e/ou concessao de uso de espagos publicos, 
a titulo oneroso, com a atribuigao de encargos relacionados a prestagao de servigos de gestao 
de conjunto comercial, incluindo o desenvolvimento, a implantagao, a comercializagao e a 
administragao de atividades comerciais para atendimento das necessidades e conveniencias 
de consume dos usuarios do TERGIP, nos moldes da legislagao vigente e dos regulamentos 
internes da CODEMGE.

Art. 15. Os servigos publicos e os servigos de interesse da comunidade disporao de areas por 
meio de Permissoes, Autprizagoes e Gessoes de Uso ou Convenios, nos quais serao fixadas as 
condigoes de utilizagao pela CODEMGE, nos moldes da legislagao vigente e dos regulamentos 
internes.

Art. 16. Os delegatarios pagarao a CODEMGE pelo uso da area, conforme estabelecido no 
respective Termode Permissao de Usoou instrumento equivalente, considerando a atividade, 
a localizagao e o tamanho da area utilizada.

Paragrafo Unico. A falta de pagamento no prazo estipulado acarretara cobranga de multa e 
demais encargos, nos termos da legislagao vigente.

Segao III - Subsegao I 

Das unidades comerciais e sua utilizagao

Art. 17. Os espagos destinar-se-ao unicamente as atividades previstas nos respectivos 
contratos, sendo expressamente vedado o desenvolvimento de qualquer outra atividade no 
local, mesmo que exercida simultaneamente com a prevista, exceto mediante autorizagao 
previa e por escrito da administragao do TERGIP.

/

Art. 18. Os lojistas, seus empregados, terceirizados e terceiros, devem ater-se a moral e aos 
bons costumes, a etica comercial, aos regulamentos e normas adotadas pelo TERGIP ou 
impostos pelas autoridades publicas, seja no interior do estabelecimento, seja em sua parte 
externa.

Paragrafo Unico. Os empregados das empresas atuantes no TERGIP devem agir de forma 
cautelos.a, de forma a evitar a formagao de tumultos que perturbem a ordem do terminal e 
seguranga de seus usuarios.

Art. 19. Os Permissionarios serao responsaveis portodos os danos e prejuizos causados por 
si, seus empregados, terceirizados e terceiros sob sua responsabilidade, correndo por sua 
conta integral o custeio das despesas necessarias aos consertos, reparagoes ou alteragoes.

tB
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Art. 20. Os Permissionarios deverao manter ininterruptamente, em perfeito estado de 
conservagao, seguranga, higiene e limpeza as suas Ibjas, as respectivas entradas, vidros, 
esquadrias, vitrines, fachadas, paredes, pisos, divisoes, portas, acessorios, equipamentos, 
benfeitorias, iluminafao e ventilagao. '

• •Companhia da Desenvolvimento de Minas Gerais

Se^ao III - Subsecao II 
Das areas de circula^ao e de uso geral

Art. 21. Todas as areas, dependencias, instalagoes, equipamentos e services de uso comum, 
qualquer que seja a sua natureza, destinados a utiliza?ao em geral, estarao sempre sujeitos a 
discipline e administragao exclusive do TERGIP, que as exercera sem qualquer limita^ao ou 
restri^ao, segundo seu exclusive criterio, seja diretamente, por pessoas oli por empresas por 
ela contratadas.

Art. 22. A construgao, manuten?ao, fiscalizagao, altera?ao, vigilancia e conservagao das areas 
comuns e das areas de circulate sao itens de responsabilidade do TERGIP. Qualquer outra 
agao em dependencia, equipamento ou servigo que aqui nao tenha sido expressamente 
citado, mas que seja de utilizagao comum ou de interesse do empreendimento como um todo, 
somente podera ser realizada pelo TERGIPt sem qualquer limitagao ou restrigao, segundo seu 
exclusive criterio, seja diretamente ou por pessoas ou empresas por ela contratadas.

Art. 23. Os Permissionarios nao poderao utilizar quaisquer dependencias do TERGIP para 
propaganda ou publicidade sem autorizagao da administragao do TERGIP, conforme previsto 
na Norma de Procedimento 001 do TERGIP.

Art. 24. As areas de uso geral devem estar sempre livres para a circulagao dos usuarios, sendo 
vedada a colocagao de objetos de qualquer natureza que impegam ou djficultem o fluxo de 
pessoas.

Segao III - Subsegao III 
Da marca e do logotipo do TERGIP

Art. 25. E vedada a utilizagao da marca e do logotipo do TERGIP em qualquer documento 
fiscal, comercial, publicitario ou que por sua natureza possa transmitir a ideia de que o TERGIP 
e sua administradora sao tambem responsaveis solidarios ou subsidiaries pelas obrigagoes 
assumidas pelos Permissionarios.

Segao III - Subsegao IV
Da publicidade, propaganda e distribuigao de material promocional

Art. 26. A exploragao de propaganda comercial por meio de dispositive visual no TERGIP 
constitui exclusividade da administragao do TERGIP, que podera explora-lo diretamente ou 
por meio de terceiros, obedecidas as normas especificas aplicaveis a materia.
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§120 TERGIP dispora de locals e instalagoes proprias para a afixagao de cartazes de 
exposigao temporaria, de promo?6es de eventos patrocinados por orgaos piiblicos, ou 
de carater cultural, tunstico, tecnico e filantropico;

§ 22Nenhuma placa, cartao, painel, aviso ou outro dispositive de propaganda podera ser 
instalado no terminal sem a previa aprova^ao da administragao do TERGIP.

§32E vedada a realizagao de qualquer atividade de marketing e/ou publicidade, de 
qualquer natureza, artigos ou services, inclusive a distribui^ao de material • 
promocional, nas dependencias do TERGIP, salvo quando expressamente autorizado 
pela administra?ao do TERGIP.

• ©Compantiia de Oesenvolvimento de Minas Gerais

• •

Paragrafo unico. Qualquer dispositive visual devera ser dimensionado e quantificado, para 
nao poluir visualmente a area em que for instalado.

Se(ao III - Subse?ao V
Da sonoriza^ao, rede de relogios e circuito fechado de TV

Art. 27. O sistema de som, a rede de relogios e o circuito fechado de TV sao de exclusive 
responsabilidade del administra^ao do TERGIP.

Paragrafo unico. A explora?ao dos services mencionados no caput deste artigo podera ser 
delegada a terceiros, considerada, nesta hipotese, a natureza de services de utilidade publica 
por eles representada.

Art. 28. 0 uso de equipamento de som, mesmo nas lojas que se dediquem a sua divulgagao 
ou comercializa?ao ou nas lojas que dispuserem de sonorizagao ambiental, devera ser 
inaudivel nas demais lojas, nas areas de circulate e demais partes comuns do TERGIP.

Art. 29. Nao sera admitido, sob nenhum pretexto, o emprego, ainda que eventual, de 
qualquer metodo ruidoso ou tumultuario de propaganda dos produtos e/ou services 
oferecidos no TERGIP.

Se(ao III - Subsecao VI 
Das instala^oes

Art. 30. Todos os projetos de instala?6es (eletricas, hidraulicas, fachadas, letreiros, divisorias, 
estantes, escaninhos, balcoes, decora?ao e etc...) a serem feitas nas areas de uso das agendas, 
bilheterias, unidpdes comerciais e de services deverao ser previamente encaminhados a 
administra?ao do TERGIP para analise, aprovagao e acompanhamento das obras.

§ 1®A exigencia prevista neste artigo e extensiva a reformas, ampliagoes, 
inclusao/manutengaode equipamentos eletricos, luminarias, letreiros luminosos, bem 

- como moveis e elementos decorativos.
§22Cabe as empresas, as suas expensas e sob sua exclusiva e total responsabilidade, 

depois de expressamente autorizados pelo TERGIP e aprovados seus projetos nos 
orgaos competentes, executar as obras civis de acabamento interne e fachadas das
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bilheterias e unidades comerciais, bem como as instances eletricas, telefone, som, 
agua, esgoto, exaustao mecanica, ar condicionado, chuveiros automaticos (sprinklers), 
hidrantes (caso necessario)> supervisao predial e outras que se fizerem necessarias as 
suas instala?6es comerciais. 1

§320s lojistas sao responsaveis por quaisquer danos causados por seus empregados, 
contratados e empreiteiros ao TERGIP e/ou a terceiros, bem como por qualquer 
transgressao a determinagoes legais, assumindo integral responsabilidade por 
eventuais infragoes.

§ 42As obras e manuten?6es realizadas nas bilheterias e unidades comerciais do TERGIP 
deverao ser realizadas com observancia ao conforto e comodidade dos usuarios e 
demais permissionarios, evitando transtornos e incomodos.

• •Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais
• •

Art. 31. Obras e manutengoes de qualquer natureza, internas ou externas, devem ser 
autorizadas pela administragao do TERGIP com o prazo minimo de 48 (quarenta e oito) boras 
antes da previsao de im'cio das obras e manutengdes.

§ l9Quando as obras/manutengoes forem de maior complexidade, a analise .dos 
respectivos projetos podera ter seu prazo estendido para ate 7 (sete) dias corridos.

§ 220s formularies para autorizagao devem ser impresses por meio dos anexos na Norma 
de Procedimento 001 do TERGIP ou retirados na recepgao administrativa do TERGIP.

Art. 32. As diretrizes e procedimentos a serem observados pelos permissionarios, 
autorizatarios, concessipnarios, delegatarips e outros contratados, seus empregados e 
terceirizados, terceirizados diretos pelo TERGIP e terceiros quando da realizagao de atividades 
relacionadas a obras e manutengoes estao descritos na Norma de Procedimento 001.

Segao III - Subsegao VII 
Do seguro

Art. 33. Todas as dependencias do TERGIP serao seguradas contra riscos de incendio, sem 
prejuizo de outros julgados convenientes pela administragao do TERGIP.

Paragrafo Unico. Independentemente do seguro mencionado neste artigo, os 
permissionarios, autorizados, cessionarios, delegatarios e orgaos de prestagao de servigos 
podem, a seu criterio, contratar seguros de natureza e valores diversos, deles dando ciencia 
obrigatoria a administragao do TERGIP.

Segao III - Subsegao VIII 
Da seguranga e do policiamento

Art. 34. A protegao do patrimonio do TERGIP e a manutengao da ordem em suas 
dependencias sao atribuigoes da administragao do TERGIP, em cooperagao com as 
autoridades competentes.
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§ 12 Para a complementagao dos services previstos neste artigo, a administra?ao do TERGIP 
podera contratar pessoas e empresas especializadas, devidamente credenciadas pelas 
autoridades competentes, para desempenho de tais fungoes.

§ 22 A atuagao da equipe de vigilancia patrimonial e de monitoramento visa coibir qualquer 
atividade ilicita nas dependencias do terminal, nao implicando, contudo, em 
responsabilidade do TERGIP por danos materials ou pessoais, incluindo, mas nao se 
limitando, aos ocasionados por roubo, furto, arrombamento do imovel ou 
depredagoes.

• •Companhia de Oesenvolvimento de Minas Gerais

• •

Art. 35. As diretrizes e procedimentos a serem observados pelos permissionarios, 
autorizatarios, concessionarios, delegatarios e outros contratados, seus empregados e 
terceirizados, terceirizados diretos pelo TERGIP e terceiros quando da realizagao de atividades 
relacionadas a seguranga e vigilancia do TERGIP estao descritos nas Normas de Procedimento 
001 e 007.

Segao III - Subsegao IX
Do servigo de transporte manual de malas e bagagens

Art. 36. As atividades de transporte manual de malas e bagagens no terminal serao 
executadas pela administragao do TERGIP, diretamente ou por meio de terceiros, de forma a 
possibilitar o perfeito atendimento ao publico na area do terminal.

Paragrafo Unico. No caso de os servigos serem executados por terceiros, a administragao do 
TERGIP se exime de responsabilidades civeis, fiscais, trabalhistas e tributarias referentes ao 
servigo.

Segao III - Subsegao X
" - Do servigo de comunicagao telefbnica

Art. 37. A Central Telefonica do TERGIP sera encarregada pelo atendimento ao usuario. Esse 
servigo e de responsabilidade da administragao do TERGIP, que podera executa-lo 
diretamente ou delegar a terceiros.

Segao III - Subsegao XI 
Do abastecimento das unidades comerciais

• Art. 38. O suprimento de mercadorias, por meio de veiculos, aos estabelecimentos 
comerciais existentes no terminal, obedecera ao horario e1 local estabelecidos pela 
administragao do TERGIP.

. § 12Toda e qualquer mercadoria que entre, saia ou circule pelo TERGIP devera possuir nota 
fiscal que satisfaga aos requisites da legislagao em vigor, respondendo o 
Permissionario legalmente pelas' irregularidades existentes, nao podendo ser 
imputada qualquer responsabilidade a Administragao do TERGIP;
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§ Z^Ainda que acompanhadas de nota fiscal regular, a julzo da administragao, serao 
impedidas a circulagao das mercadorias e equipamentos que, por sua natureza, sejam 
perigosos ou incomodos aos usuarios do Terminal Rodoviario, especialmente aquelas 
inflamaveis, explosivas, nocivas a saude, produtoras de emanagoes desagradaveis ou 
corrosivas.

• ©Companhia de Oesenvolvimento de Minas Gerais

• •

Se^ao III - Subse?ao XII 
Do service de informacao

Art. 39. Os servigos de informagao ao publico serad executados pela administragao do 
TERGIP, diretamente ou por meio de terceiros.

Art. 40. Os canais de informacao disponiveis ao publico sao endereco eletronico e telefones 
dispom'veis no sitio da CODEMGE e do TERGIP, alem de atendimento presencial nas 
dependencias do Terminal.

Segao ill - Subsegao XIII 
Do.service de taxi e aplicativos de mobilidade

Art. 41. O service de transporte por meio de taxi no terminal obedecera a regulamentacao 
editada pelos orgaos competentes, cabendo sua fiscalizacao as entidades proprias, em 
conjunto com a administracao do TERGIP. Esse service sera prestado em areas previamente 
estabelecidas e sinalizadas.

Paragrafo primeiro. Nos pontbs de saida, os taxis serao utilizados pela ordem de chegada, sob 
fiscalizacao direta da BHTRANS, sem qualquer privilegio em funcao da categoria do taxi.

Paragrafo segundo. Nao e permitida a formacao de filas e/ou pontos de taxi em local diferente 
aquele indicado pela administracao do Tergip.

Paragrafo terceiro. No caso dos veiculos de' aplicativos de mobilidade, o embarque de 
passageiros sera permitido apenas no patio leste, em area designada para o service.

Secao III - Subsecao XIV 
Do servico de guarda volumes

Art. 42. O service de guarda-volumes sera executado por empresa especializada, que devera 
aplicar modalidades, precos e formas de pagamento condizentes aquelas praticadas pelo 
mercado. 1

I - O horario de funcionamento sera ininterrupto durante as 24 (vinte e quatro) boras do 
dia, 7 dias na semana.
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Se^ao III - Subsefao XV 
Do servigo de estacionamento

Art. 43. O service de estacionamento sera responsabilidade da administragao do TERGIP, que 
podera delegar sua execu?ao a terceiros mediante concessao onerosa de uso para exploragao 
comercial.

1-0 horario de funcionamento sera ininterrupto durante as 24(vinte e quatro) boras do 
dia, 7 (sete) dias na semana.

II - Caso o servigo de estacionamento seja exercido por empresa terceirizada, os pre^os e 
condifoes de pagamento obedecerao as indicagoes do edital, termo de referencia e 
contrato de concessao.

Se^ao III - Subsecao XVI
Da utilizacao do sistema de instalagao sanitaria

Art. 44. A administragao do TERGIP disponibilizara instala?6es sahitarias para uso do publico 
em geral. Esse servigo sera de responsabilidade da administragao do TERGIP, que podera 
delegar sua execugao a terceiros, mediante concessao onerosa de uso, para exploragao 
comercial com a atribuigao de encargos de gestao, conservagao e higienizagao dessas 
instalagoes. ^ .

I - 0 horario de funcionamento sera ininterrupto durante as 24(vinte e quatro) boras do
dia, 7 (sete) dias na semana.

II - Caso o servigo seja exercido por empresa terceirizada, os pregos e condigoes de
pagamento obedecerao as indicagoes do edital, termo de referencia e contrato de 
concessao.

III - §ao isentos do pagamento da tarifa de utilizagao dos sanitarios:
a) Idosos com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, mediante apresentagao 

de documento comprovatorio;
b) Os passageiros que apresentarem passagens validas e que, 

consequentemente, arcaram com a tarifa de embarque. As condigoes para 
aplicagao do beneficio estao descritas na NP 009.

Segao III - Subsegao XVII 
Da coleta do lixo

Art. 45. Compete aos delegatarios, permissionarios, autorizados, cessionaries e orgaos de 
prestagao de servigos, o acondicionamento do lixo em recipientes apropriados, a coleta e 
transporte de lixo das areas por ele utilizadas, seguindo as determinagoes dos locais e horarios 
indicados pela administragao do TERGIP para o recolhimento.
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Art. 46. Compete a administra?ao do TERGIP definir a forma e efetuar o recolhimento do lixo 
das areas comuns.

Secao III - Subsecao XVIII 
Dos achados e perdidos

Art. 47. Itens pessoais encontradbs nas dependencias do TERGIP devem ser entregues ao 
setor de achados e perdidos, localizado no guiche de informa?6es da area de desembarque.

I - Para localizar urn item perdido, o usuario do Terminal deve procurar o guiche de
informagoes no desembarque ou entrar em contato atraves do telefone: (31) 3270- 
0800. Para resgata-los, e precise confirmar a posse dos bens atraves de documento de 
identifica^ao original e com foto.

II - 0 prazo de armazenamento dos achados e perdidos e de 30 (trinta) dias corridos.
Finalizado esse prazo, nao sendo o item procurado, o mesmo sera descartado.

III - As diretrizes e procedimentos a serem observados pela administra^ao do TERGIP para
registro, encaminhamento, devolugao e destinagao de objetos Achados e Perdidos no 
TERGIP estao descritos na Norma de.Procedimento 008.

Se^ao III - Subsegao XIX 
Da utiliza^ao do auditorio

Art. 48. O Auditorio do TERGIP constitui um espago destinado a palestras, congresses, 
conferencias, seminaries e demais eventos socioculturais, artisticos, tecnico-cientificos ou 
outros, promovidos pelo proprio TERGIP, por sua administradora Companhia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE ou por pessoa fisica ou jurldica, publica ou 
privada, desde que sejam previamente autorizados pela CODEMGE, se adequem as 
instalagoes e nao sejam incompativeis com a utiliza?ao de um bem publico.

Art. 49. As condi?6es gerais de utilizagao do auditorio do Tergip estao descritas na Norma de 
Procedimento 004.

Segao III - Subsegao XX 
Da central de monitoramento CFTV

Art. 50. A central de monitoramento CFTV do TERGIP e responsavel pela captagao, por meio 
de 202 (duzentas e duas) cameras, durante 24 (vinte e quatro) boras por dia, 7 (sete) dias na 
semana, de imagens das areas internas e externas do TERGIP, com o intuito de coibir, 
acompanhar e contingenciar eventuais situagoes de risco.
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Art. 51. As informagoes e imagens serao armazehadas pelo pen'odo de 30 (trinta) dias 
corridos, cabendo ao setor de seguranga patrimonial a definigao de outra temporalidade para 
a guarda das informafoes ou quanto ao seu descarte.

Art. 52. As diretrizes e procedimentos relacionados a central de monitoramento do Tergip 
estao descritos na Normas de Prbcedimento 007.

CAPflULO IV
DO ESTACIONAMENTO DE ONIBUS, EMBARQUE E DESEMBARQUE

DE PASSAGEIROS

Art. 53. As normas e infragoes referentes as operagoes de trafego, tais como estacionamento 
de onibus e embarque e desembarque de passageiros seguem anexas a este Regulamento 
Interno e a Norma de Procedimento 001. N

CAPITULOV 
DAS OBRIGACOES v

Se^ao I
Das obrigacoes das empresas delegate rias

Art. 54. Sao obrigagoes das empresas que operam no TERGIP, entre outras:

I - Zelar pela conserva^ao e limpeza das bilheterias por elas ocupadas;
II - Cumprir pontualmente seus compromissos e obriga^oes assumidas com a CODEMGE;

III - Manter a bilheteria em funcionamento com o unico objetivo de venda de passagens e
durante o horario estabelecido pela administra^ao;

IV - Atender as exigencias dos Orgaos Federais, Estaduais e Municipals;
V - Reparar ou retirar o veiculo danificado dos patios, dos setores de embarque e

desembarque ou de onde este estiver estacionado nas dependencias do TERGIP, no 
prazo maximo de uma bora e trinta minutos;

VI - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagao solicitada a administragao do
TERGIP, incluindo, mas nao se limitando, as estatisticas referentes ao movimento dos 
onibus e de passageiros, na forma convencionada, bem como seus dados atualizados 
e as caracteristicas de suas linhas cadastradas no TERGIP.

VII - Prestar informagoes aos usuarios.
VIII - Retirar no setor de informagoes, localizado no desembarque, as correspondencias

destinadas a sua empresa.

Paragrafo Unico. A administragao do TERGIP nao recebera correspondencias de 
qualquer natureza que nao sejam destinadas exclusivamente as empresas ou a 
funcionarios devidamente cadastrados junto a administragao.
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IX - Em dias de movimenta^ao comum, a solicitagao de horarios de reforgo (extra) devera 
ser encaminhada ao setor de Trafego do TERGIP obrigatoriamente atraves do e-mail 
atendimento@tergip.com.br, com an'tecedencia minima de48 (quarenta e oito) boras 
do horario requisitado.

§ is Em periodos de operagoes especiais (feriados e datas de maior movimentagao), 
as solicitagoes de horarios extras deverao ser feitas entre 25 (vinte e cinco)'e 15 
(quinze) dias corridos anteriores a data do embarque.

§ 22 Demais procedimentos para agendamento de horarios extras estao dispostos na 
Norma de Procedimento 005. x

§ 32 As empresas que nao solicitarem a abertiira de horario extra conforme os 
procedimentos regimentares estarao sujeitas as penalidades e multas, conforme 
estabelecido na Norma de Procedimento 005.

§ 42 Tambem sera passive! de multa, ou outra' punigao, a empresa que enviar o seu 
veiculo para realizar o embarque sem ter solicitado a administragao do terminal 
a abertura do seu horario (geragao da guia de embarque).

X-Efetuar o pagamento referente aos pedidos.de lotes de taxas de embarque 
requisitados conforme controle eletronico, de forma a disponibilizar aos usuarios do 
terminal o codigo de barras ou QR Code para acesso as plataformas de.embarque. Os 
boletos serao emitidos^pelo TERGIP no primeiro dia util de cada semana e deverao ser 
quitados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis apos sua emissao.

XI - Promover a seguranga e vigilancia de suas bilheterias, responsabilizando-se por todo
e qualquer evento material ou pessoal, acaso surgidos, seja com relagao a pertences, 
haveres ou a seguranga pessoal dos ocupantes, a que titulo for, incluindo, mas nao se 

• limitando, aos ocasionados por roubo, furto, arrombamento ou depredagoes em suas 
bilheterias. . ^

XII - Contribuir para a boa fluidez do transito nas plataformas e nas vias de acesso ao
terminal, colaborando com as orientagoes do TERGIP e demais orgaos pertinentes.

XIII - Atender o passageiro com cordialidade, zelando por sua satisfagao.
XIV - Obedecer as instrugoes e aos procedimentos estabelecidos pela administragao do

Tergip, apresentando as informagoes solicitadas e permitindo vistorias e 
acompanhamento da execugao de seus servigos.

XV-Responder as manifestagoes de ouvidoria encaminhadas pela administragao do 
TERGIP no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos.

XVI - Comunicar a administragao sobre qualquer alteragao, implantagao ao cahcelamento 
de horarios.

Art. 55. No TERGIP, a venda de passagens somente e permitida nas bilheterias das empresas 
que operam no terminal.
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Art. 56. E vedado as empresas:

I - Limpar, lavar ou higienizar velculos fora das areas destinadas a este fim;
II - Estacionar velculo com o motor em funcionamento nas plataformas de embarque,

desembarque e patios Leste ou Oeste;
III - Embarcar e desembarcar fora das respectivas plataformas estabelecidas pelo Plano

de Utilizagao de Plataformas, elaborado pela administragao do TERGIP: '

Paragrafo Unico. Em operagoes especiais, os locais estabelecidos'poderao sofrer 
alteragoes, desde que d^terminadas e acompanhadas pela administragao do TERGIP.

IV - Abandonar onibus nas plataformas de embarque ou desembarque e patios leste ou “
oeste;

V - Utilizar os sanitarios dos onibus, quando estiverem na area do TERGIP;
VI - Testar motor ou buzinar nas plataformas do TERGIP e patios Leste e Oeste;

VII - Permanecer estacionado nas plataformas de embarque e desembarque, com o motor
e farois ligados; e,

VIII - Abordar usuqfios nas filas, hall ou demais espagos do TERGIP por colaboradores das
empresas de transporte, visando angariar e/ou direcionar passageiros para a 
contratagao de seus servigos.

Segao II

Das obrigagdes das unidades comerciais

Art. 57. Sao obrigagoes das unidades comerciais estabelecidas no TERGIP, entre outras:

I - Obedecer integralmente as condigoes estipuladas nos Termos de Permissao,
Autorizagao e Cessao de Uso;

II -Zelar pela conservagao e limpeza das unidades que ocupam, assim como das areas
comuns do terminal;

III - Cumprir pontualmente as obrigagoes assumidas com a administragao do TERGIP; 
IV-Manter a atividade comercial estipulada nos Termos de Permissao, Autorizagao e

Cessao de Uso, durante o horario previsto;
V - Atender as exigencias dos Orgaos Federais, Estaduais e Municipais;

VI - Coibir, em bares e restaurantes, os excesses e abuses no uso de bebidas ou outros
produtos, que resultem em alterar a normalidade do TERGIP;

VII - Retirar no setor de informagoes, localizado na plataforma de desembarque, as
correspondencias destinadas a unidade comercial. A administragao do TERGIP nao 
recebera correspondencias de qualquer natureza que nao sejam destinadas 
exclusivamente as empresas ou a funcionarios devidamente cadastrados junto a 
administragao.

VIII - Promover a seguranga e vigilancia do seu estabelecimento, responsabilizando-se por
todo e qualquer evento material ou pessoal, acaso surgidos, seja com relagao a 
pertences, haveres ou a seguranga pessoal dos ocupantes, a que titulo for, incluindo,
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mas nao se limitando, aos ocasionados por roubo, furto, arrombamento ou 
depredagoes em suas unidades comerciais.

IX-Responder as manifestagoes de ouvidoria encaminhadas pela administragao do 
TERGIP no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos.

• •Companhia de Oesenvolvimento de Minas Gerais

• •

Se$ao III

Das obrigacoes dos usuarios do Terminal

Art. 58. Sao obriga?6es dos usuarios do TERGIP, entre outras:

I - Respeitar os regulamentos e normas adotadas pelo'TERGIP ou impostos pelas 
autoridades publicas, seja no interior do estabelecimento, seja em sua parte externa. 

II-v Evitar a forma?ao de tumultos que perturbem a ordem do terminal.
III - Levar ao conhecimento da administragao do TERGIP, por meio dos canais de

ouvidoria, as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos servi^os 
prestados';

IV - Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos de que tenham conhecimento
praticados pelas concessionarias, empresas de transporte,' lojistas e outros, na 

— prestagao dos servigos;
V - Contribuir para a permanencia das boas condigoes dos bens publicos.

Segao IV 

Da Disciplina

Art. 59. As normas, obrigagoes e restrigoes estabelecidas neste Regulamento sao aplicaveis 
as delegatarias, permissionarios e prestadoras de servigos, orgaos conveniados e seus 
respectivos representantes, empregados, funcionarios ou prepostos em atividades no TERGIP, 
assim como ao pessoal da administragao e demais prestadores de servigos.

Art. 60. Os permissionarios, cessionaries, autorizados, delegatarios, empresas, orgaos de 
prestagao de servigos e quaisquer outros estabelecidos no TERGIP respondem civilmente por 
si, por seus empregados, auxiliares ou prepostos, pelos danos causados as instalagoes, 
dependencias ou bens do TERGIP, sendo obrigados a reembolsar a CODEMGE os prejuizos 
causados.

Art. 61. Sao obrigagoes dos trabalhadores que exercem atividades no TERGIP, entre outras:

I - Conduzir-se com atengao e urbanidade;
II - Agir de.forma cautelosa, de forma a evitar a formagao de tumultos que perturbem a

ordem do terminal e seguranga de seus usuarios;
III - Ter disponibilidade e atengao, respeitando a capacidade e as limitagoes individuals

de colegas de trabalho, superiores hierarquicos, subordinados, parceiros, terceiros e
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usuarios do TERGIP, sem qualquer especie de preconceito ou distingao de raga, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religiao, preferencia polftica, posigao social e quaisquer 
outras formas de discriminagao;

IV - Usar cracha de identifica^ao e uhiforme, quarido for o caso;
V-Manter comportamento adequado ao ambiente, evitando inclusive a pratica de 

tabagismo nas dependencias do TERGIP;
VI - Nao portar armas;

- VII - Cumprir as normas legais e regulamentares;
r-

VIII - Levar ao conhecimento do superior hierarquico ou a outra autoridade competente 
as irregularidades de que tiver ciencia, podendo utilizar os canais de ouvidoria 
disponiveis;

IX-Resistir as pressoes de superiores hierarquicos, de contratantes, interessados e 
outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, em 
decorrencia de a$6es ilegais ou imorais e denunciar sua pratica, podendo utilizar os 
canais de ouvidoria disponiveis;

X - Facilitar as atividades de fiscalizagao pelos orgaos de controle;
Xl-Exercer sua fungao, visando exclusivamente a finalidade do TERGIP, vedado o 

exercicio com finalidade diversa, mesmo'que pbservadas as formalidades legais;
XII - Manter absoluta discrigao e reserva em rela?ao aos assuntos especificos do TERGIP,

dos quais tiver conhecimento, bem como sobre os atos e fatos ocorridos nas 
dependencias do TERGIP;

XIII - Observar aos principios e valores da etica publica consubstanciados no Codigo de
Conduta Etica do Servidor Publico e da Alta Administra^ao Estadual do Estado de 
Minas Gerais.

XIV - Efetuar suas refeifoes nos locais destinados a este fim.

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais • 9
• •

CAPITULO VI
DAS PROIBIQOES E PENALIDADES

Se?ao I
Das proibicoes

Art. 62. Nas dependencias do TERGIP e proibido:

I - A realiza^ao de manifesta?6es de qualquer natureza;
II - O aliciamento de qualquer natureza, tais como de usuarios, nas filas, hall ou espagos

do TERGIP, de hdspedes para hoteis ou similares e de passageiros para onibus, taxis 
ou outro meio de transporte, por colaboradorgs ou nao das empresas de transporte, 
visando angariar e/ou direcionar usuarios para a contratagao de seus servigos;

III - O funcionamento de aparelho sonoro em unidade comercial ou agencia, veiculos ou
outros, que cause aglomeragoes ou outras situagoes indesejaveis;

IV-A ocupagao das' fachadas externas das unidades comerciais ou agencias, paredes e 
areas com cartazes, paineis, mercadorias ou qualquer outro objeto em desacordo 
com a programagao visual do terminal;
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V - O deposito de volumes, mercadorias ou residuos;

VI - O processamento de encomendas, a utiliza?ao das bilheterias para guarda e deposito
de volumes, mesmo que temporariamente, ou a prestagao de servigos nao previstos 
no contrato;

VII-A guarda ou deposito de substancia inflamavel, explosiva,.corrosiva, toxica ou de 
odor sensivel, inclusive em unidade comercial ou agencia;

VIII - A exposigao de paineis ou letreiros de propaganda contendo expressoes alheias aos 
servigos prestados;

IX - A utilizagao dos patios de estocagem para processamento de encomendas ou 
bagagens;

X-.Evadir da area do embarque sem parar no portao de saida para conferencia de 
passageiros;

XI - O suprimento de mercadorias e materials, por meio de veiculos automotores, aos 
estabelecimentos comerciais do terminal, fora do horario estabelecido pela 
administragao do TERGIP.

' /

Paragrafo unico. Para o cumprimento do disposto neste artigo, a administragao do TERGIP 
podera efetuar a apreehsao de material ou mercadoria, encaminhando-os ao orgao 
competente.

Segao II
Das infragdes de penalidades

Art. 63. A transgressao aos dispositivos estabelecidos neste Regulamento e em seus atos 
complementares sujeitara o infrator, por si e por seus representantes, auxiliares, empregados 
ou prepostos, sem prejuizo de outras combinagoes legais, as seguintes penalidades:

I - Advertencia por escrito;
II - Multa pecuniaria, majorada em casos reincidentes, na forma do artigo 60;

III - Bloqueio de horarios extras as empresas reincidentes, sem prejuizo da multa prevista
no inciso II;

IV - Cancelamento do Termo de Permissao de Uso ou qualquer outro instrumento
contratual;

§ l9 A advertencia sera aplicada apenas nos casos de infragao primaria.
§ 2® As multas que nao estiverem previstas nos Termos de Permissao, Autorizagao ou 

Cessao de Uso serao aplicadas com base na tabela que Integra o presente 
regulamento (Anexo I).

§ 39 A aplicagao das penalidades nao impede a administragao ou terceiro de 
promover a responsabilizagao civil ou criminal do infrator, por si e por seus 
representantes, auxiliares, empregados ou prepostos, na forma da legislagao 
especifica.
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Art. 64. As infragoes cometidas por pessoas nao mencionadas no artigo anterior serao 
registradas e comunicadas pela administra?ao do TERGIP a entidade a que o infrator estiver 
subordinado ou a autoridade competente.

tompanhla de Desenvolvimento 'de Minas Gerais • •
• •

Art. 65. Ocorrendo qualquer infragao a este Regulamento ou a clausulas estabelecidas em 
instrumentos proprios, a administragao do TERGIP lavrara Auto de Infra^ao, que devera center 
obrigatoriamente:

I - Denomina^ao do infrator;
II - Data e bora da infragao;

III - Descrigao sucinta das infragoes cometidas, com indicagao dos dispositivos
regulamentares infringidos; e,

IV-Valor da multa..

Art. 66. A primeira via do Auto da Infra^ao sera entregue ao autuado ou preposto, mediante 
recibo e, na impossibilidade de faze-lo, sera enviada sob registro postal.

§ ISA assinatura do Auto de Infra^ao nao implicara em reconhecimento de falta, assim 
como a sua ausencia nao o invalidara;

§ 29Em nenhuma hipotese podera o Auto de Infragao ser inutilizado apos a sua lavratura;
§ BSRecusando o infrator ou o seu preposto a exarar o "ciente", o autuante configurara o 

fato no verso do Auto de Infragaq, constituindo-se tal negativa em circunstancia 
agravante na aplicagao de penalidade;

§ 4sO infrator tera prazo de 05 (cinco) dias uteis para apresentar recurso dirigido ao 
administrador do TERGIP, por meio de oficio protocolado, o qual tera igual prazo para 
a sua aprecia?ao e devera dar ciencia formal ao interessado do resultado do 
julgamento;

§59Devera ser interposto urn recurso para cada penalidade aplicada, instruido com a 
respectiva copia do Auto de Infra^ao, sendo liminarmente nao conhecida a defesa 
multipla;

§6®0 recebimento de recurso contra Auto de lnfra?ao independe do pagamento da 
multa.

§ ?so recurso tern efeito suspensive, e;
§89Provide o recurso, na hipotese de a multa ja ter sido paga, o interessado devera 

solicitar a devolu^ao do valor correspondente por meio de processo administrative.

Art. 67. O infrator tera prazo de 10 (dez) dias uteis, a partir do recebimento do Auto de 
Infra^ao, para o recolhimento da multa correspondente e, no caso de ter havido apresentagao 
de recurso, o seu recolhimento dar-se-a no mesmo prazo, contando da formal ciencia ao 
interessado do julgamento do recurso.

§ iso recolhimento do valor da multa sera feito junto a CODEMGE ou na agenda bancaria 
por ela designada;

§23A multa nao recolhida no prazo sera corrigida monetariamente, sem prejuizb das 
demais comina?6es legais;
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§ 32 A empresa que nao recolher as multas dentro do prazo especificado sera considerada 
inadimplente, sendo aplicaveis as penalidades pertinentes, dentre elas a restri^ao de 
acesso aos horarios suplementares de embarque, enquanto da nao regularizagao.

§420s valores constantes da tabela de multas (anexo I) serao revisados anualmente e 
atualizados com base na varia?ao do IPCA-E (Indice de Pre?o ao Consumidor Ample 
Especial) dos ultimos 12 meses.

• •Companhia de Desenvolvimento Minas Gerais

• •

Art. 68. A reincidencia nas infragoes configura circunstancia agravante. Nesses casos, as 
penalidades aplicaveis serao majoradas conforme o numero de reincidencias, respeitando o 
disposto abaixo:

PenalidadeN9 de Infragdes
multa integralPrimeira infragao

Segunda infragao multa duplicada
multa triplicadaTerceira infragao em diante

CAPflULO VII 
DA FISCALIZACAO

Art. 69. A fiscalizagao dos servigos mencionados neste Regulamento, em todos os seus 
aspectos, bem como o fiel cumprimento das Instrugoes, Normas e Avisos Complementares, 
ficara a cargo da administragao do TERGIP, por meio de seus agentes credenciados, sendo que 
a fiscalizagao do transporte coletivo Rodoviario de passageiros ficara a cargo dos Orgaos 
Concedentes, sem prejuizo do controle de movimentagao de onibus e passageiros, a cargo da 
administragao do TERGIP.

Paragrafo unico. 0 agente fiscalizador devera estar devidamente identificado.

Art. 70. A administragao do TERGIP mantera a disposigao do publico mecanismos para sugestoes ou 
reclam.agoes.

CAPITULO VIII 
DA TARIFA DE EMBARQUE

I
I SegaoI

Da arrecadagao

Art. 71. As empresas de transporte arrecadarao os valores pertinentes a tarifa de embarque 
cobrada em cada passagem emitida. Conforme definido no Decreto Estadual n2 44.603 de 
22/08/2007, a tarifa de embarque consistira no valor cobrado pela utilizagao da infraestrutura 
disponibilizada aos passageiros no TERGIP.
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I-A administrate) do TERGIP devera preparar o calculo da tarifa de embarque, 
demonstrando as premissas utilizadas. O valor apurado devera cobrir os custos de 
operate* e manutento da infraestrutura do Terminal previstos para o ano vigente, - 
conforme definido no Decreto Estadual n? 44.603/2007.

II - A tarifa de embarque, acompanhada da devida memoria de calculo, sera divulgada de
forma ampla, por meio de portaria firmada pela Presidencia da Codemge.

III - A tarifa de embarque podera ser reajustada observando o intervalo minimo de 01 (um)
ano e o reflexo da variato dos custos para manutento da infraestrutura do Terminal.

• ©Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

• •

§12Ficam isentos do pagamento da tarifa de embarque os passageiros que se 
enquadrem nos termos da Lei 21.121/2014, artigo lg, regulamentada pelo Decreto 
'46.434 de 29/01/2014, que assegura ao idoso e a pessoa com deficiencia a gratuidade 
no servifo intermunicipal de transporte coletivo de passageiros.
§ 22E vedada a venda de passagens sem a cobranga da tarifa de embarque, salvo nos 
casos de isento mencionados anteriormente.

Art. 72. As empresas delegatarias deverao manter registros documentais e contabeis 
idoneos, de forma a permitir a fiscalizato da exatidao do cumprimento da obrigato ora 
estabelecida por parte da Administrate do TERGIP.

Art. 73. As diretrizes e procedimentos relacionados ao controle e apurafao de tarifa de 
embarque do TERGIP estao descritos na Norma de Procedimento 006.

Paragrafo unico: Atestadas irregularidades na cobran^a das tarifas de embarque, a empresa 
responsavel estara sujeita as penalidades descritas neste regulamento e nos termos de 
permissao de uso.

Segao II
Da cobranga e repasse

Art. 74. A cobranga das tarifas de embarque se dara mediante a apuragao semanal das 
requisigoes de lotes de codigos de barras e/ou QR Codes efetuados por cada empresa via 
sistema eletronico ou atraves de solicitagoes manuais encaminhadas a administragao do 
TERGIP. Assim, o TERGIP emitira, no primeiro dia util da semana, a cada empresa, os boletos 
correspondentes ao quantitative de etiquetas requisitadas nos casos em que ha sistema 
integrado e, nos casos em que as empresas nao estiverem integradas ao sistema, a cobranga 
sera efetuada no ato da solicitagao, sendo o lote de etiquetas disponibilizado tao logo ocorra 
a comprovagao do pagamento.

Aft. 75. As diretrizes e procedimentos relacionados ao controle e apuragao de tarifa de 
embarque do TERGIP estao descritos na Norma de Procedimento 006.

Art. 76. O pagamento dos boletos referentes as etiquetas requisitadas devera serfeito pelas 
empresas no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da apuragao do TERGIP.
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CAPITULO IX 

OUVIDORIA
Canais de manifesta0es

Art. 77. As manifestagoes (duvidas, sugestoes, elogios, solicitagoes, reclamagoes e denuncias) 
relacionadas a algum tema ou servigo prestado pelo TERGIP poderao ser recebidas das 
seguintes formas:

I - Correspondencia: Ouvidoria CODEMGE - Rua Manaus, 467 - 59 andar, Santa
Efigenia, CEP 30.150-350, Belo Horizonte - MG.

II - Telefone: Disque Ouvidoria n^ 162 OGE (Ouvidoria Geral do Estado).
III - Presencial: Aqueles que preferirem deixa-las por escrito, deverao faze-las atraves de

formularies proprios, que deverao ser depositados na Urna instalada na recepgao do 
TERGIP, localizada no mezanino, ou no hall.

IV - Site: v Atraves do enderego eletronico www.codemge.com.br/fale-conosco,
www.ouvidoriageral.mg.gov.br e www.cge.mg.gov.br.

V - E-mail: ouvidoria@codemge.com.br

§ 12 O prazo para atendimento as manifestagoes sera de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento;

§ 22 No caso de manifestagao recebida por meio de formulario depositado nas urnas em 
que nao conste data, a contagem do prazo sera iniciada quando da abertura da urna.

CAPITULO X 

Das Disposigdes Finals

Art. 78. Todas as decisoes emanadas da administragao do TERGIP deverao ser cientificadas 
por escrito as permissionarias, cessionarias, autorizadas ou empresas prestadoras de servigos 
e demais interessadas.

Art. 79. Os casos omissos serao resolvidos pela administragao do TERGIP de acordo com os 
principios gerais do direito, o interesse publico e, quando couber, a analogia.

Art. 80. A administragao do TERGIP zelara pelo cumprimento deste Regulamento Interne, a ( 
fim de nao permitir que se verifiquem quaisquer praticas proibidas.

Art. 81. O presente Regulamento Interne aplica-se as delegatarias, aos permissionarios, 
autorizados, cessionarios e orgaos de servigo, seus empregados, funcionarios, prepostos ou 
representantes, assim como aqueles que efetuarem o servigo de transporte de bagagens e 
malas, alem dos taxis ou carros de fretamento, ou outros credenciados pelo TERGIP.

Art. 82. A criterio da administragao do TERGIP, podera ser cancelada a venda de mercadoria 
ou produto, quando julgada inconveniente ao interesse publico.
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ANEXO I

Tabela de Infragdes
Codigo

da Descri;ao da Infra^ao Gravidade Valor
Infragao

Falta de urbanidade R$ 58,001.1 Leve
Prejuizo a limpeza das dependencias do Terminal R$ 58,001.2 Leve

Omissao de informagao ao publico quando solicitado R$ 58,001.3 Leve
Lavagem ou limpeza de onibus nas dependencias do Terminal R$ 58,001.4 Leve

Executar obra que cause incomodo a lojistas, usuarios e outros R$ 58,001.5 Leve
Desobediencias as regras de circulagao de onibus / veiculos R$ 87,00Moderadall.l
Utilizagao de plataformas/estacionamento nao autorizado R$ 87,0011.2 Moderada

R$ 87,00Divulgagao de propaganda nao autorizada Moderada11.3

R$ 87,00Ocupagao de local nao permitido com cartaz ou mercadorias Moderada11.4

R$ 87,00Uso de aparelho que perturbe o sistema de sonorizagao do Terminal Moderada11.5
R$ 87,00Manter farol ligado nas plataformas de embarque e desembarque Moderada11.6

R$ 87,00Sair com vei'culo da plataforma de embarque antes do horario previsto para a partida Moderada11.7

Nao manter acesos os letreiros/vitrines luminosos durante o perfodo de funcionamento do 
TERGIP. R$ 87,00Moderada11.8

R$ 87,00Nao apresentar o formuhario de comunicacao de chegada no desembarque ModeradaIL9

R$ 87,0QUso da buzina ou testar motor nas dependencias do Terminal Moderada11.10
R$ 87,00Transporte, carga e descarga de materials fora do horario e local permitido Moderada11.11
R$ 87,00Executar obra sem equipamentos de protegao individual e isolamento. Moderada11.12

Funcionario da empresa nao portando cracha de identifica^ao ou uniforme no horario de 
trabalho. R$ 87,00Moderada11.13

R$ 87,00Enviar vefculo (motorista) para treinamento sem autorizagao do Terminal. Moderada11.14

Utiliza?ao dos patios de estocagem do Terminal para o processamento de encomendas ou 
bagagens. R$ 87,00Moderada11.15

R$ 144,00GraveAliciamento de qualquer naturezalll.l
R$ 144,00Desrespeito ou desacato a fiscalizagao GraveIII.2
R$ 144,00GraveAtitude indecorosaIII.3

Descumprimento das condigoes de funcionamento das bilheterias, unidades comerciais e 
veiculos, incluindo horario de funcionamento e produtos ofertados R$ 144,00Grave111.4

Empresa apresentar o vei'culo sem solicitar registro de horario de partida para a emissao da 
guia de embarque R$ 144,00GraveIII.5

R$ 144,00GraveOmissao no atendimento ao passageiroIII.6
R$ 144,00Realizar manutengao/obra fora do horario previamente autorizado GraveIII.7
R$ 144,00Descartar residuos em local inapropriado, tais como caixas de esgoto, pluviais fluviais e outros

Exceder tempo maximo para resposta as manifestagoes de ouvidoria encaminhadas pela 
Administragao do TERGIP (10 (dez) dias corridos
Atraso no pagamento do repasse das taxas de embarque, despesas condominiais, aluguel, 
royalties, multas e outros pagamentos junto a CODEMGE.

GraveIII.8

R$ 144,00GraveIII.9

R$ 144,00Grave111.10
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R$ 144,00Entregar guia de desembarque danificada, dados incompletos ou rasurada. Grave111.11

Nao providenciar reparo ou retirada de veiculo com defeito dentro do prazo estabelecido pela 
administragao. R$ 144,00Grave111.12

Nao prestar atendimento imediato ao passageiro apos estacionar com o veiculo na plataforma 
de embarque ou desembarque. R$ 144,00Grave111.13

Deposito de volumes, mercadorias ou resi'duos nao autorizados.111.14

Ausencia de motorista e/ou funcionarios em onibus estacionado nas plataformas de 
embarque, desembarque e patios de estocagem. R$ 173,00GravissimaIV.l

R$ 173,00Gravissima •Realizagao de atividade comercial nao autorizadaIV.2

R$ 173,00GravissimaSublocagao de agencia, bilheteria ou unidade comercial, nao autorizada pela Administragao eIV.3
R$ 173,00GravissimaImpedimento da agao da administragao do TERGIPIV.4
R$ 173,00GravissimaOmissao de informagaoIV.5

Realizar manobra irregular ou perigosa nas plataformas de embarque, desembarque e patios 
de estocagem R$ 173,00GravissimaIV.6

R$ 173,00GravissimaNegligencia ou omissao no cumprimento de instrugao ou atos da administragaoIV.7

Utilizar placas, letreiros e qualquer equipamento luminoso que, a luz da administragao do 
TERGIP, cause ofuscamento a visao dos usuarios/funcionarios do terminal e suas unidades 
comerciais R$ 173,00GravissimaIV.8
Nao manter as unidades comerciais em adequado estado de conservagao (entradas, vidros, 
esquadrias, vitrines, fachadas, paredes, pisos, divisoes, portas, acessorios, equipamentos, 
benfeitorias, iluminagao, ventilagao, etc...). R$ 173,00GravissimaIV.9

Utilizar mcirca/logotipo do TERGIP em documentos/materiais fiscais, comerciais ou de 
divulgagao sem a devida autorizagao R$ 173,00GravissimaIV.10

Veiculo estacionado nas plataformas de embarque e desembarque e patios com motor em 
funcionamento e ou, farois ligados. R$ 173,00GravissimaIV.ll

R$ 173,00GravissimaCausar tumultos ou perturbagao da ordem no terminalIV.12

R$ 173,00Prejudicar o transito de veiculos nas plataformas e vias de acesso ao terminal GravissimaIV.13

Exceder o tempo de estocagem nos patios Leste ou Oeste do Terminal (30minutos)
R$ 173,00GravissimaIV.14

Exceder tempo maximo de permanencia estabelecido para o desembarque de passageiros. 
(lOminutos) R$ 173,00GravissimaIV.15

Exceder tempo maximo de permanencia estabelecido para o embarque de passageiros. 
(ISminutos) R$ 173,00IV.16 Gravissima
Nao recolher seus utensilios das areas de alimentagao R$ 173,00IV.17 Gravissima
Danos ao patrimonio R$ 173,00IV.18 Gravissima\

Realizagao de obras/manutengdes sem autorizagao da administragao R$ 173,00IV.19 Gravissima

Continuagao da Tabela de Infragoes na prdxima pagina
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Cancelamento de horario extra fora do prazo estipulado pela administragao do TERGIP. R$ 173,00GravissfmaIV.20

Recusa em receber documentos, ofi'cios e demais comunicagoes R$ 173,00GravissimaIV. 21

Embarcar, desembarcar passageiros ou funcionarios fora das respectivas plataformas de 
embarque e desembarque R$ 173,00GravissimaIV.22

Promover a venda de passagem fora da bilheteria. R$ 173,00GravissfmaIV.23

R$ 173,00Cobranga indevida de tarifa de embarque do passageiro. GravissfmaIV.24

Nao manter em estado de conservagao, limpeza e seguranga a area da bilheteria. R$ 173,00GravissfmaIV.25

R$ 173,00Embarcar ou desembarcar foras das respectivas plataformas GravissfmaIV.26

Nao possuir a identificagao visfvel da cidade de destine ou procedencia na parte frontal do 
dnibus R$ 173,00GravissfmaIV.27 •

Ejetar rejeitos de qualquer natureza nas dependencias do TerniinalIV.28
R$ 173,00Gravissfma

Desobediencia as regras de circulagao e as normas de embarque ou desembarque.IV.30
R$ 173,00Gravissfma

Nao usar uniforme ou cracha de identificagao.IV.31
R$ 173,00Gravissfma

Desacatar, desrespeitar ou descumprir orientagoes dadas pelo agente fiscalizador do TERGIPIV.32 .
R$ 173,00Gravissfma

Nao comunicar a administragao do TERGIP as alteragoes, implantagoes ou cancelamento de 
linhas ou horarios.IV.32

R$ 173,00Gravissfma

Pratica de atos contra a moral, bons costumes e a seguranga no terminal.IV.33
R$ 173,00Gravissfma

Utilizagao de plataforma e patios de estocagem nao autorizados.IV.34
R$ 173,00Gravissfma

Sublocar os espagos destinados para as bilheteriasIV.35
R$ 173,00Gravissfma

Cobranga de valores indevidos aos passageiros e usuarios.IV.36
R$ 173,00Gravissfma

Desenvolver velocidade nao moderada, incompatfvel com o local com paradas ou freadas 
bruscasIV.37

R$ 173,00Gravissfma

Recusa no fornecimento de relatorios estatfsticos e mapas e/ou manifesto das operagoes 
embarque e desembarque de passageiros.IV.38

R$ 173,00Gravissfma
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