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 disponibilizados no Terminal Rodoviário.
§ 1º - Sempre que o presente Regimento Interno referir-se a terminal, 

entender-se-á que suas disposições se aplicam ao Terminal Rodoviário Raimundo 
Costa, da cidade de Buriti Bravo.
§ 2º - O presente Regimento Interno aplica-se a todos os usuários do terminal, 
especialmente aos Concessionários, no uso de suas áreas para fins comerciais e de 
prestação de serviços, seus empregados e prepostos.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE PRINCIPAL, OBJETIVOS E 

FUNCIONAMENTO DO TERMINAL

Art. 2º - O Terminal será mantido e administrado diretamente pela 
Prefeitura Municipal de Buriti Bravo.

Parágrafo Único - A finalidade principal do Terminal Rodoviário é a de centralizar o 
transporte intermunicipal de passageiros, que tenha a cidade de Buriti Bravo como 
ponto de partida, chegada ou trânsito.

Art. 3º - Constituem objetivos primordiais do terminal:

I - Proporcionar serviços de alto padrão para embarque e desembarque de passageiros;

II - Criar e manter infraestrutura de serviços e área de comércio para 
atendimento aos passageiros e ao turismo;

III - Garantir condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, sejam 
passageiros, público em geral, comerciantes nele estabelecidos, empresas 
transportadoras e seus empregados.

SEÇÃO I
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 4º - O Terminal Rodoviário de Passageiros de Buriti Bravo 
funcionará ininterruptamente, durante 15 (quinze) horas por dia, sendo que, se houver 
longos intervalos de tempo sem operação, este horário poderá ser reduzido, a critério da 
Administração.

§ 1º - No caso de horários isolados, será determinado um regime especial, para dar 
atendimento às necessidades essenciais dos passageiros.

§ 2º - O horário de funcionamento das bilheterias será determinado em 
função dos horários das linhas em operação, para cada transportadora.

§ 3º - O horário de funcionamento das unidades comerciais fica a critério da 
Administração, de acordo com a conveniência e o interesse público. 

§ 4º - A implantação ou reforma das instalações, a recepção de 
mercadorias, assim como a limpeza, manutenção e conservação das áreas e espaços 
ocupados, obedecerão às tabelas de horários fixados pela Administração.

§ 5º - Os serviços públicos mantidos pela Administração funcionarão no horário 
comercial durante o período de funcionamento do Terminal.
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DECRETO N° 046/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

A p r o v a  o  R e g i m e n t o 
I n t e r n o  d o  Te r m i n a l 
R o d o v i á r i o  R a i m u n d o 
Costa, de Buriti Bravo - MA 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso 
VIII da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de se fixar normas para 
regulamentar o uso do Terminal Rodoviário Raimundo Costa;

CONSIDERANDO a conveniência em estabelecer as regras do uso 
e dos serviços públicos junto ao Terminal Rodoviário;

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do Terminal Rodoviário 
Raimundo Costa, desta cidade de Buriti Bravo - MA, conforme se contém do 
documento anexo e integrado ao presente Decreto, para todos os efeitos legais.

Parágrafo Único - O presente Regimento Interno aplica-se a todos 
os usuários do terminal, especialmente aos Concessionários, no uso de suas áreas para 
fins comerciais e de prestação de serviços, seus empregados e prepostos.

Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, aos 30 dias de dezembro de 2020.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

 
REGIMENTO INTERNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RAIMUNDO 
COSTA

Art. 1º - O presente Regimento Interno constitui o instrumento 
administrativo regulador das atividades e serviços disponíveis ou a serem
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§ 6º - Os serviços públicos mantidos por outros órgãos funcionarão durante 
horário estabelecido pelos seus respectivos documentos de regulamento.

SEÇÃO II
DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Art. 5º - A limpeza, manutenção e conservação das áreas de agência, 
bilheteria, unidades comerciais e órgãos de serviços serão de responsabilidade de seus 
ocupantes, conforme Termo de Concessão de Uso.

§ 1º - A delimitação das áreas e espaços, para os efeitos deste artigo, constará do 
respectivo Termo de Concessão de Uso.

§ 2º - O lixo deverá ser colocado em recipiente determinado pela 
Administração, que definirá o local e o horário de depósito, devidamente ensacados.

Art. 6º - Os serviços de manutenção, conservação, limpeza nas áreas de uso comum, 
sanitários públicos, fachadas externas, pátio de estabelecimento, plataformas, vias de 
acesso e outras, dentro do perímetro de jurisdição do Terminal, serão de 
responsabilidade da Administração.

Parágrafo Único - Não será permitida nenhuma alteração nas 
dependências dos locais ora concedidos, exceto com autorização da Municipalidade.

SEÇÃO III
DAS UNIDADES DE CONCESSÃO

Art. 7º - As unidades destinadas à exploração comercial serão concedidas 
conforme Termo de Concessão de Uso, não onerosa, por prazo determinado, 
prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, na forma explícita nos mencionados 
Termos.

SEÇÃO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 8º - A circulação de ônibus operadores no recinto do Terminal será 
rigorosamente disciplinada dentro dos limites de segurança, estabelecidos pela 
Administração, de acordo com as seguintes recomendações:

I - Limite de velocidade de 10 Km/h
II - Circulação dentro das faixas demarcadas;

III - Parada nas áreas pré-determinadas e na plataforma de embarque ou desembarque;
IV - Ultrapassagem proibida;

V - Uso de buzina proibida;
VI - Teste de motor proibido;

VII - Reparos a não ser de emergência;

VIII Uso de sanitário proibido;
IX - Proibido dificultar o trânsito dos demais veículos, impedindo a faixa 

de circulação ou retardando a sua saída;
X - Proibido desembarcar ou embarcar passageiros fora das plataformas;

XII - Proibido manter o motor em funcionamento sem que o motorista 
esteja no volante;
XIII - Proibido estacionar sem aplicar o freio de estacionamento.

§ 1º - A administração poderá estipular outras restrições que julgar 
conveniente.

§ 2º - O estacionamento do ônibus operado, só será permitido na área de espera e na 
plataforma de embarque ou desembarque.
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Art. 9º - As plataformas serão utilizadas pelos ônibus, dentro do limite de 
tempo estabelecido pela Administração, para a operação de embarque, desembarque e 
trânsito, sendo que o embarque e desembarque de passageiros, dar-se-á 
obrigatoriamente, nas plataformas previamente indicadas, conforme plano de operação 
das plataformas do Terminal.
§ 1º - O plano de Operação das Plataformas designa as plataformas efetivas de cada 
empresa.

§ 2º - Os coletivos não poderão efetuar embarque ou desembarque de 
passageiros, em locais diversos dos estabelecidos no plano de operação das 
plataformas.

Art. 10 - Em qualquer situação é vedado aos ônibus estacionados nas plataformas:

I - Manter o sanitário aberto;
II - Fazer a prova de motor e buzina;

III - Efetuar limpeza interna ou externa;
IV - Jogar sobras ou detritos;

V - O motorista afastar-se do ônibus com motor em funcionamento.

Art. 11 - As plataformas de embarque, desembarque, ou trânsito, bem 
como suas vias de acesso, entrada e saída, serão de uso exclusivo dos ônibus operadores 
no Terminal em suas operações.

Art. 12 - Para as operações de trânsito, embarque ou desembarque de passageiros, o 
encostamento dos ônibus dar-se-á na plataforma previamente determinada para esse 
tipo de operação, de acordo com o plano de operação das plataformas do Terminal.

Art. 13 - O plano das plataformas poderá ser alterado pela Administração, 
sempre que houver necessidade por motivo de alteração de horários de ônibus ou 
conveniências visando aprimorar o sistema operacional do Terminal, devendo tal 
modificação ser comunicada à transportadora, com uma antecedência mínima de 10 
(dez) dias.

Art. 14 - Para embarque de passageiros, o estacionamento do ônibus deverá ocorrer 
com uma antecipação máxima de 10 (dez) minutos sobre o horário de partida e a sua 
saída deverá ocorrer na hora exata estabelecida, admitida uma tolerância igual a 
prevista no regimento a que estiver sujeita a linha, por motivo de comprovada força 
maior.

Art. 15 - O tempo máximo de estacionamento do ônibus para a operação 
de desembarque será de 20 (vinte) minutos.

Art. 16 - À Administração do terminal compete especialmente:

I - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento Interno;
II - Proceder levantamento, análise e propor soluções, objetivando o bom desempenho 
operacional do Terminal;

III - Organizar e fazer cumprir o Plano de Operação e Utilização das 
Plataformas;
IV - Fazer cumprir os contratos das unidades comerciais, agências e bilheterias;

V - Fazer cumprir os termos de contratos de prestação de serviços;
VI - Prover convenientes recursos de material e pessoal necessário aos serviços e 
manutenção;

VII - Exercer fiscalização sobre os serviços do terminal, especialmente os 
de limpeza, manutenção, conservação e reparos, estacionamento, informações e outros 
ligados à coordenação da Administração;

BURITI BRAVO - MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0548, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 [ PÁG. 02/03 ]



 

DIÁRIO OFICIAL  
Município de Buriti Bravo - MA

    
Diário Municipal 

 

 

 

 

 ESTADO DO MARANHÃO  

 DIÁRIO OFICIAL  
 

 

 Praça Rita de Cássia Aires Coimbra S/N, Cohab  
 CEP: 65.685-000 � Buriti Bravo � MA 

   
   Site: www.buritibravo.ma.gov.br

  Cid Costa

 Instituído pela Lei Municipal Nº 602 de 12 de Setembro de 2017 

Prefeito

Administração
Finanças

VIII - Outras atribuições normais não especificadas e normais da Administração de um 
Terminal Rodoviário de Passageiros.

SEÇÃO V
DAS OBRIGAÇÕES DOS CONCESSIONÁRIOS

Art. 17 - Os Concessionários estabelecidos no Terminal cumprem, entre 
outras as seguintes obrigações:

I - Obedecer integralmente às condições estipuladas no Termo de Concessão de Uso;
II - Zelar pela conservação e limpeza das unidades que ocupam;

III - Manter sua atividade comercial estipulada em contrato durante o horário previsto.
SEÇÃO VI

DAS OBRIGAÇÕES DAS TRANSPORTADORAS

Art. 18 - Às transportadoras que operem no Terminal cumpre, entre outras 
as seguintes obrigações:

I - Manter a bilheteria em funcionamento durante o horário previsto;
II - Zelar pela conservação e limpeza das agências e bilheterias que 

ocupam.

Art. 19 - As transportadoras fornecerão à Administração relatórios estatísticos mensais 
referentes ao movimento de ônibus e passageiros na forma que estabelecer a 
Administração.

CAPÍTULO II
SEÇÃO I

DOS SERVIÇOS DE TÁXIS E DE TRANSPORTE URBANO
Art. 20 - O serviço de táxi no Terminal deve ser estruturado de modo a 

facilitar ao público a sua plena utilização.

§ 1º - As atividades de táxis no terminal deverão ser exercidas nos pontos de chegada, 
saída e áreas de espera estabelecidas no projeto arquitetônico, os quais deverão ser 
sinalizados adequadamente.

§ 2º - A Administração do Terminal manterá contato com o órgão 
competente local, com vistas à solução das dificuldades surgidas nesse serviço e que 
prejudiquem a boa operação do Terminal.

SEÇÃO II
DOS SERVIÇOS DE SANITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL

Art. 21 - Os sanitários deverão oferecer um ótimo padrão de limpeza, 
higiene e conservação, devendo estar sempre bem limpos e desinfetados, não podendo, 
em caso algum, faltar o material de higiene necessário.

Art. 22 - A administração manterá um serviço de higiene pessoal que obedecerá às 
mesmas normas de utilização, higiene e conservação estabelecida para os sanitários.

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

DA NOTIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 - Todas as decisões emanadas da Administração serão 
cientificadas por escrito aos concessionários e demais interessados, de forma que, em 
hipótese alguma, possam alegar desconhecimento.

Art. 24 - Todos os concessionários, para seu funcionamento no Terminal, deverão 
atender às exigências da Saúde Pública, autoridades federais, estaduais e municipais, 
bem como o Alvará de funcionamento para exercerem a atividade.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, aos 30 dias de dezembro de 2020.

Cid Pereira da Costa

Art. 25 - Não será permitida, em hipótese alguma, qualquer atividade de 
ambulantes dentro do Terminal nas plataformas e suas imediações.

Art. 26 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, aos 30 dias de dezembro de 2020.

Cid Pereira da Costa
Prefeito MunicipalPrefeito Municipal
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