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Lei Nº 1603/1989

DISPÕE SOBRE REGULAMENTO DA ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA MUNICIPAL ALFREDO SCHWARTZ.

Art. 1º- O presente regulamento constitui o instrumento administrativo
regulador das atividades e serviços disponíveis na Estação Rodoviária Municipal
ALFREDO SCHWARTZ, de União da Vitória.

CAPÍTULO  I
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 2º - A Estação Rodoviária Municipal Alfredo Schwartz de União da
Vitoria e mantida e administrada pela Prefeitura do Município de União da Vitória.

Art. 3º - A Estação Rodoviária Municipal Alfredo Schwartz funcionará
ininterruptamente, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.

Parágrafo único - O horário de funcionamento das agências das
empresas será o estabelecido pelo poder concedente das respectivas linhas e
das unidades comerciais, de acordo com a legislação vigente.

Art. 4º - As áreas das agências serão de uso exclusivo das empresas
transportadoras que operam no terminal, mediante um contrato de permissão de
uso, por prazo determinado e renovável, de modo a garantir à transportadora,
condições para operar suas linhas.

Parágrafo único - Poderá haver retomada parcial de área de agência, da
transportadora que tiver reduzido seus serviços por transferência ou recessão de
linha ou pelo remanejamento necessário ao estabelecimento de outras
transportadoras que venham a operar linhas no terminal.

Art. 5º - As áreas de lojas ou unidades comerciais, serão de uso das
firmas que venham a desenvolver atividades comerciais explicitas em suas
propostas e aceitas pela Prefeitura, mediante um contrato de permissão de uso,
por prazo determinado.
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Art. 6º - Pelo uso das agências, lojas ou unidades comerciais, as
transportadoras e firmas pagarão à Prefeitura, parcelas mensais de acordo com o
contrato de permissão de uso.

Parágrafo único - A parcela mensal referida neste artigo, será paga à
Prefeitura, diretamente ou em Banco credenciado, até o dia 05 (cinco) do mês
subsequente ao venci do. A falta de pagamento dentro desse prazo, ocasionará
uma multa de 20 % (vinte por cento) sobre a importância a ser cobrada, além dê
juros de mora, sem prejuízo das demais cominações legais.

Art. 7º - A limpeza, manutenção e conservação das áreas de agências e
unidades comerciais serão de responsabilidade das empresas ou firmas
permissionárias.

Art. 8º - Os serviços de manutenção, conservação e limpeza, nas áreas
comuns, sanitários públicos, facha das externas, pátio de estacionamento de
veículos diversos e outros estarão a cargo da Prefeitura.

Art. 9º - Pagarão as permissionárias, além da parcela de permissão de
uso, mensalmente, uma importância relativa a quota de manutenção,
conservação e limpeza, de acordo com a despesa mensal, na proporção das
áreas ocupadas.

Parágrafo único - A importância mensal referida neste artigo, será paga
obedecendo as mesmas disposições contidas no parágrafo único do artigo 6°-.

Art. 10º - Quanto a fiscalização dos serviço em tudo que diga respeito à
urbanidade de pessoal, o atendi mento, a limpeza, a arrecadação, o reparo, a
disciplina e o funcionamento, bem como o fiel cumprimento das normas, está a
cargo da Prefeitura, através de seus agentes credenciados.

Art. 11º - As sugestões e ou reclamações dos usuários e permissionários
a respeito dos serviços serão recebidas pela administração da rodoviária, que
manterá para tanto, em seu recinto, um livro próprio para tal fim.

CAPÍTULO II
DA OPERAÇÃO DAS PLATAFORMAS E OBRIGAÇÕES DAS
EMPRESAS

Art. 12º - Para as operações de embarque, desembarque ou trânsito, o
acostamento do ônibus se dará na plataforma da estação, em local determinado.

Art. 13º - O estacionamento de ônibus para embarque de passageiros
deverá ocorrer com antecipação máxima de 15 (quinze) minutos, sobre o horário
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de partida respectiva e a sua saída deverá ocorrer na hora exata prevista,
admitindo-se uma tolerância de atraso por motivo de comprovada força maior, de
forma idêntica à permitida pelo poder concedente da linha.

Art. 14º - Será de 10 (dez) minutos no máxima o tempo de
estacionamento dos ônibus para desembarque de passageiros.

Art. 15º - Os ônibus deverão estar perfeitamente limpos ao estacionarem
para o embarque na estação rodoviária, sendo expressamente vedada a limpeza
ou reparo nas suas dependências.

Art. 16º - É atribuição somente das empresas, a venda de bilhetes de
passageiros, sendo obrigatória a cobrança do preço da tarifa de utilização do
terminal de todos os passageiros que embarcarem na estação rodoviária.

Art. 17º - As empresas de transporte de passageiros não poderão
processar bagagens não acompanhadas ou efetuar despacho nas dependências
da estação rodoviária.

Art. 18º - É vedado às empresas guardar volumes ou servir de entre
posto, nas dependências permissionadas.

Art. 19º - Todas as empresas são obrigadas a apresentar mensalmente,
até o dia 5 (cinco) do mis subsequente ao vencido, à administração da rodoviária,
relatório e estatística de movimento de passageiros e de ônibus, verificado no
terminal.

Art. 20º - Os motoristas não poderão afastar se dos veículos, quando
estes estiverem estacionados nas plataformas da estação rodoviária.

Parágrafo único - Nenhum ônibus poderá permanecer estacionado com o
seu motor em funcionamento.

Art. 21º - As empresas de transporte de passageiros, não poderão efetuar
embarque ou desembarque de passageiros em outros locais, salvo aqueles
determinados pelos poderes públicos competentes.

Art. 22º - Os valores arrecadados a título de tarifa de utilização do
terminal serão recolhidos mensalmente, em nome da Prefeitura.

CAPÍTULO III
DA DISCIPLINA
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Art. 23º - As regras de disciplina, obrigações e restrições estabelecidas
neste regulamento são aplicáveis às permissionárias, firmas contratadas como
prestadoras de serviços, órgãos estabelecidos sob forma de convênio e seus
respectivos representantes, empregados ou funcionários, em atividade no
terminal.

 Art. 24º - As permissionárias, firmas contratadas e órgãos em
atividade no terminal, respondem civilmente por si, seus empregados, auxiliares e
prepostos pelos danos causados as instalações, dependências ou bens do
terminal sendo obrigados a reembolsar a Prefeitura pelo custo de repa-ração ou
substituição efetuada.

Art. 25º  - No recinto do terminal é expressamente vedado:

a - A prática de aliciamento de qualquer natureza, inclusive de hóspedes
para hotéis e similares ou passageiros para ônibus, táxi ou outro meio de
transporte;

b - O funcionamento de qualquer aparelho nas áreas permissionadas,
que produza som ou ruído prejudicial à divulgação de avisos pela rede de
sonorização e a música ambiente;

c -  A ocupação de fachadas externas e inter-nas de áreas
permissionadas e áreas comuns, com cartazes, painéis, mercadoria ou qualquer
outro objeto, salvo com permissão da Prefeitura, ou demarcação preestabelecida
pela mesma destes lugares.

 
d - A atividade de qualquer comércio não legalmente estabelecido no

terminal, podendo neste caso haver apreensão de material ou mercadoria por
parte da Prefeitura;

e -  A lavagem ou limpeza de qualquer veículo, no espaço comum do
terminal rodoviário;

f - O depósito, mesmo temporário, em áreas comuns, de qualquer
volume, mercadoria ou lixo;

g - Guarda ou depósito de substâncias inflamáveis, explosivas,
corrosivas, tóxicas ou de odor sensível;

h - Aliciar passageiros por gestos ou palavras, mesmo para os
funcionários em unidade comercial ou agência;
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i - Expor painéis, letreiros ou folhetos que constituem propaganda de
empresa transportadora, contendo expressões ou ilustrações além das
indicações de seus serviços.

Art. 26º - Os serviços de exploração de propaganda comercial dentro do
terminal destinado a transporte ro-doviário serão exclusivos da Prefeitura, que
poderá explora-los diretamente ou arrendá-los a terceiros, obedecidas as
formalidades legais respectivas.

Art. 27º - O sistema de sonorização será de responsabilidade da
Prefeitura que poderá delegar sua operação a terceiros, devendo atender,
prioritariamente a divulga-ção dos avisos de partida, chegada ou trânsito de
ônibus e outros de comprovada utilidade pública.

Parágrafo único - Os avisos referentes neste artigo, serão divulgados
sem qualquer ônus as empresas transportadoras.     

Art. 28º - Os serviços de guarda-volumes na estação rodoviária serão
exclusivos da Prefeitura que poderá explorá-los diretamente ou arrendá-los
a terceiros.

Parágrafo único - Em qualquer situação o hora rio de funcionamento, a
sistemática de operação e o preço do serviço, serão determinados pela
Prefeitura.

Art. 29º - As atividades de táxi no terminal rodoviário, deverão ser
desenvolvidas nos pontos de chegada , saída e áreas de espera estabelecidos
pela Prefeitura.

Parágrafo Primeiro - Nos pontos de saída, os táxis serão utilizados na
ordem cronológica de chegada para espera, sem qualquer privilégio sobre tipo ou
categoria de táxi, uma vez que o ponto será livre.

Parágrafo Segundo - Dentro desta mesma ordem cronológica, o motorista
deverá permanecer em seu veiculo ou próximo sob constante atenção ao mesmo,
sem prejudicar o funcionamento e ordem de partidas.

Art. 30º - As atividades de carregador, na qualidade de trabalhador
autônomo, somente serão exercidas por pessoas maiores de 18 anos e menores
de 60 anos, mediante pré-via licença expedida pela Prefeitura, as quais serão
concedidas a titulo precário, podendo ser analisadas a qualquer tempo, se
necessário, sem o direito de indenização de qualquer espécie, a favor dos
licenciados.
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CAPÍTULO IV
DO SEGURO

Art. 31º- Todas as dependências da estação rodoviária deverão estar
seguradas contra risco de incêndio.

Art. 32º - O contrato de seguro das áreas de uso comum ou ocupadas
pela administração será de responsabilidade da Prefeitura e o referente a áreas
permissionadas será de responsabilidade das respectivas empresas ou firmas
permissionárias, de acordo com coeficientes estipulados pela legislação vigente.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 33º - A transgressão do presente regulamento e das normas de
serviços emitidas pela Prefeitura, sujeitará as permissionárias ou firmas
prestadoras de serviços, sem prejuízo de outras cominações legais, as seguintes
penalidades:

a - advertência, com auto de infração; 
b - multa; 
c -cancelamento do termo de permissão de uso ou contrato.

Art. 34º - O auto de infração será lavrado no momento em que está for
verificada pela fiscalização e conterá conforme o caso. 

a - denominação da permissionária ou firma; 
b - unidade, (agência, loja, etc.); 
c - data e hora da infração; 
d - nome do agente infrator (se for o caso); 
e - descrição sumária da infração cometida; 
f -prazo para regularização (se for o caso); 
g - assinatura do autuante.

Art. 35º - A lavratura do auto se fará em pelo menos 4 (quatro) vias de
igual teor, devendo o infrator ou seu preposto exarar o ciente nas segundas e
terceiras vias, ficando de posse da primeira via.

Parágrafo único - A recusa do infrator ou seu preposto a exarar o ciente,
será registrada pelo autuante no verso da primeira via, e constituirá agravante na
aplicação da penalidade.
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Art. 36º - Lavrado o auto, não poderá ser inutilizado nem sustado o curso
do processo correspondente, devendo o autuante remetê-lo à administração,
ainda que haja incorrido em erro ou engano no preenchimento, hipótese em que
prestará as informações necessárias à correção.

Art. 37º - É assegurado ao infrator o direito de recurso, devendo exercê-lo
no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do auto de infração.

Parágrafo Primeiro - O recurso será apresenta do por escrito à
administração da rodoviária que o encaminhará à Prefeitura para julgamento.

Parágrafo segundo - A decisão final tomada pela Prefeitura será
comunicada por escrito ao infrator.

Art. 38º - O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento da
multa, contados do recebimento da mesma.

Art. 39º - A multa deverá ser recolhida diretamente à Prefeitura ou em
banco credenciado pela mesma.

Parágrafo Primeiro - No caso de reincidência será cobrado em dobro.

Parágrafo Segundo - O valor da multa obedecerá o limite mínimo de 50%
(cinqüenta por cento) da UPM (ou substituto legal) até o limite máximo de 500
(quinhentos  por cento) da UPM, de acordo com a gravidade da infração,
obedecendo o anexo "I" , integrante desta Lei.

CAPÍTULO VI
DA JURISDIÇÃO

Art. 40º - As prescrições disciplinares deste regulamento são aplicáveis
as firmas estabelecidas no terminal, empresas transportadoras e firmas
prestadoras de serviços, por seus representantes, diretores, gerentes, auxiliares,
funcionários ou prepostos, dentro da área de jurisdição do terminal.

Art. 41º - As infrações cometidas por pessoal não abrangido no artigo
anterior, serão registradas e comunicadas, pela administração, ao órgão público
que exercite fiscalização e controle de suas atividades.

Parágrafo único - Além de outros eventuais, enquadram-se nas
disposições deste artigo: 

a - motorista de taxi;
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b - motorista de ônibus urbano;

c - motorista de empresa não permissionária;   

d - vendedor, agenciador ou trabalhador ambulante;

e - funcionário da empresa concessionária de serviço público;

f - funcionário de órgão público com atividade no terminal.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42º - Todas as decisões emanadas da Pre-feitura, deverão ser
cientificadas por escrito, às permissionárias ou firmas prestadoras de serviço e
demais interessados.

Art. 43º - A critério da Prefeitura ser cancelada a venda de toda e
qualquer mercadoria ou produto, quando julgada inconveniente ao interesse
público.

Art. 44º - Todas as permissionárias, para o seu funcionamento na
rodoviária de União da Vitória, deverão atender as exigências da saúde pública,
autoridades federais estaduais e municipais.

Art. 45º-  A administração da estação rodoviária de União da Vitória,
zelará pelo cumprimento deste regulamento, através de rigorosa fiscalização, a
fim de não permitir que se verifiquem quaisquer práticas proibidas.

Parágrafo Único - Serão atribuições da administração do terminal
rodoviário de União da Vitória:

a - fiscalizar a limpeza, conservação e manutenção do terminal;

b - manter controle de débito das permissionárias;

c - organizar o plano de utilização de plataformas;

d - fazer cumprir os termos de permissão de uso e contratos, bem como
os                    termos deste regulamento;

e - propor medidas para o aperfeiçoamento das finalidades do terminal;
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f - elaborar estatísticas de movimento de passageiros e de ônibus;      

g - elaborar estatística de estacionamento;   

h - demais atribuições específicas à função exercida;

Art. 46º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 04 de setembro de 1989.  


