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APRESENTAÇÃO 
 

A SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. – SCPAR em conformidade com o Programa de Parcerias 

e Investimentos do Estado de Santa Catarina (PPI-SC), amparada pela Lei Estadual nº 

17.156/2017 e regulamentada pelo Decreto Estadual n° 468/2020, lançou o aviso público de 

convocação de apresentação a Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI SCPAR Nº 

01/2020, com o objetivo de obter propostas de soluções para a modernização, eficientização, 

operação e manutenção do Terminal Rodoviário Rita Maria, sob a forma de Concessão Comum.  

Em atendimento a esse chamamento, a SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO 

RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida 

António Carlos Magalhães, 4.362, Pituba, CEP 41800-700, Salvador (BA), inscrita no CNPJ sob o 

n°. 13.534.698/0001-77 apresenta uma proposta de estruturação de Concessão Comum para 

o Terminal Rodoviário Rita Maria de Florianópolis (SC). Esta proposta está embasada em 

estudos técnicos organizados em quatro volumes que seguiram as previsões do Termo de 

Referência do chamamento PMI SCPAR Nº 01/2020, compreendendo: 

VOLUME 1        Estudo de Mercado 

VOLUME 2        Estudo de Arquitetura e Engenharia (dividido em quatro tomos) 

VOLUME 3        Avaliação Econômico-financeira 

VOLUME 4        Análise Jurídica e da fundamentação legal 

Fundada há mais de quarenta anos, a SINART presta serviços de gestão de Terminais de 

Passageiros rodoviários e aeroportuários, Estacionamentos públicos e privados, em todo o 

território nacional, sendo uma das primeiras empresas privadas a administrar aeroportos e 

rodoviárias no país, sob regime de concessão.  

A SINART foi a primeira empresa na América Latina a obter a Certificação Internacional ISO 

9001 para a operação de um Terminal Rodoviário (Salvador, o segundo maior do país em 

capacidade operacional).  

A SINART opera terminais rodoviários em mais de dez estados do país, inclusive em 7 capitais 

(Salvador, Maceió, Cuiabá, Teresina, Belém São Luís e Macapá). 

A equipe de profissionais envolvida na elaboração dos Estudos do CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 

01/2020, PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI aqui apresentados contou 

com os seguintes profissionais: 
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Coordenação Geral 

 

Profissional Empresa Especialidade Cargo 

Eduardo Portugal Pedreira SINART Engenheiro Civil 

Presidente do Conselho 

De Administração e da 

Organização SINART 

Henrique Portugal Pedreira SINART Administrador de Empresas Presidente 

André Portugal Pedreira SINART Administrador de Empresas Diretor 

Artur Rodrigues Bittencourt SINART Operação de Terminal Rodoviário Gerente Regional 

Jorge Santos Paternostro Neto SINART Economista e Contador Analista Comercial 

Selmo Oliveira SINART Operação de Terminal Rodoviário Gerente Geral 

 

 

 

Estudo de Avaliação Econômico- Financeira e Estudo de Mercado 

 

Profissional Empresa Especialidade Cargo 

Eduardo Portugal Pedreira SINART Engenheiro Civil 

Presidente do Conselho 

De Administração e da 

Organização SINART 

Jorge Santos Paternostro Neto SINART Economista e Contador Analista Comercial 

Renato Godoi  Sporos Consultoria  Administrador de Empresas Diretor da SPOROS 

Homero Neves Sporos Consultoria Engenheiro de Transportes  Diretor da SPOROS 

Leonardo Cardozo Sporos Consultoria  Administrador de Empresas Consultor 

Mariana Moreira  Sporos Consultoria  Administradora de Empresas Consultora 

 

 

Estudo Engenharia e Arquitetura 

 

Profissional Empresa Especialidade Cargo 

Antônio José Mehmeri Gusmão SINART Arquiteto Diretor Técnico 

Danilo Silva Farias SINART Arquiteto Arquiteto Pleno 

Gabriella Guimarães de Souza SINART Arquiteta Arquiteta Júnior 

João Maurício Paraiso 
DALEP Engenharia e 

Construções 
Coordenação de Engenharia Superintendente 

Arnaldo Bêribá 
DALEP Engenharia e 

Construções 
Apoio Técnico Engenharia Gerente de contrato 

Anete Viana 
DALEP Engenharia e 

Construções 
Orçamento Orçamentista 
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Andreas Hellwig   
DALEP Engenharia e 

Construções 
Engenharia Gerente Administrativo 

Fabíola Jordão Micheloni ENGMETRIA Engenharia  
Diagnóstico Ambiental, Identificação 

e Avaliação de Impactos 
Bióloga 

Gabriel Goedert Mayer Pauli ENGMETRIA Engenharia  Legislação e Diagnóstico Ambiental Engenheiro Florestal 

Gabriela Hammes ENGMETRIA Engenharia  
Caracterização do Empreendimento 

e Medidas Mitigatórias 
Engenheira Civil 

Vinicius de Souza de Vieira ENGMETRIA Engenharia  
Passivos Ambientais e Medidas 

Mitigatórias 
Engenheiro Florestal 

Pedro Michelon Producto Engenharia  
Instalações elétricas, hidros 

sanitárias, Spda, PCIP, gás 
Diretor 

Miguel Osório 
ON REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS (VIAPOL) 
Impermeabilização Representante 

Franceli Formaio Berkana Engenharia Recuperação Estrutural Gerente 

Maurício Santos MCS energia Energia Fotovoltaica Gerente 
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Análise Jurídica e da Fundamentação Legal 

 

 

Profissional Empresa Especialidade Cargo 

Aloísio Zimmer Júnior 
Aloísio Zimmer – 

Advogados e Associados 
Advogado e Doutor em Direito Advogado 

Ana Paula Mella Vicaria 
Aloísio Zimmer – 

Advogados e Associados 
Advogada e Mestre em Direito Advogado 

Maurício Andorffy de Souza 
Aloísio Zimmer – 

Advogados e Associados 

Advogado e Pós-Graduado em 

Direito Administrativo e Gestão 

Pública 

Advogado 

Gabriel Büttenbender Galetto 
Aloísio Zimmer – 

Advogados e Associados 

Graduando em Ciências Jurídicas e 

Sociais 
Advogado 
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1. INTRODUÇÃO   

Este Plano Operacional foi desenvolvido visando apresentar a estratégia de gestão, operação e 

manutenção do Terminal Rodoviário Rita Maria, que traduz a visão do PODER CONCEDENTE 

na Prestação Adequada dos Serviços, e que deverá ser praticada pela futura 

CONCESSIONÁRIA. 

As premissas de desenvolvimento do Plano Operacional fundamentaram-se na Lei de 

Concessões nº 8.987/95, que estabelece as seguintes diretrizes: 

 “Serviço adequado é o que satisfaz às condições de regularidade, de continuidade, de 

eficiência, de segurança, de atualidade, de generalidade, de cortesia na sua prestação 

e de modicidade das tarifas.” 

Assim, para o cumprimento dessas premissas, no âmbito deste Estudo, foi necessário 

estruturar uma futura empresa, cujo desenho organizacional, com definição adequada das 

funções e atribuições, permitirá o desempenho requerido e esperado. 

Como as opções de exploração são diversas, buscou-se desenhar uma operação completa, 

fundamentada em experiências similares nacionais e internacionais. 

Este Plano permite aclarar a estruturação dos custos operacionais dos serviços que serão 

requeridos para a correta Prestação do Serviço Adequado, bem como, orientar e estabelecer 

as diretrizes de gestão, operação e manutenção por parte da futura CONCESSIONÁRIA. 

1.1. Conformidade às normas aplicáveis 

Este Plano Operacional considerou os parâmetros de avaliação do nível de serviço adotado 

condicionados às normas aplicáveis pela regulação pertinentes aos órgãos competentes, 

Secretaria de Estado da Infraestrutura, DETER – Departamento de Transporte e Terminais, 

ARESC - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina e ANTT- Agência 

Nacional de Transportes Terrestres. 

No ambiente Estadual atualmente compete ao DETER emitir as resoluções pertinentes. 

Fonte: https://site.deter.sc.gov.br/resolucoes-estaduais/ 
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No âmbito federal compete a ANTT regulamentar os serviços de Terminal Rodoviário. Vale 

ressaltar a necessidade de adaptação dos espaços as normas e condições determinadas pela 

Lei 10.048, de 08 de novembro de 2000, e o Decreto de lei 5.296, de 2 de dezembro de 2004 

e posteriores inclusões. 

Como modelo de consulta é destacado o manual de implantação de Terminais Rodoviários do 

DEER-MG que destaca todas as atribuições para implantação de um Terminal. 

Fontes:  

http://www.deer.mg.gov.br/files/77/Manuais/196/Manual-de-Implantacao-de-Terminais-

Rodoviarios.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2521.htm 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286287 

  

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286287
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2. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

2.1. Informações Gerais da Cidade de Florianópolis 

A cidade de Florianópolis é capital de Santa Catarina, localizada na região Sul do país. 

O município é composto pela ilha principal, a ilha de Santa Catarina, a parte continental, e 

algumas pequenas ilhas circundantes.  

A cidade tem uma população de 508.826 de habitantes, de acordo com estimativas para 2020 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o segundo município mais 

populoso do estado e o 48º do Brasil. A cidade é conhecida por ter uma elevada qualidade de 

vida, sendo a capital brasileira com maior pontuação do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). 

A Grande Florianópolis destaca-se nos setores de tecnologia, turismo, serviços e construção 

civil. O Norte é polo tecnológico, moveleiro e metalmecânico. O Oeste concentra atividades de 

produção alimentar e de móveis. O Planalto Serrano tem a indústria de papel, celulose e da 

madeira. O Sul destaca-se pelos segmentos do vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero 

e cerâmico. No Vale do Itajaí, predomina a indústria têxtil e do vestuário, naval e de 

tecnologia. O turismo é outro ponto forte da economia catarinense. A maioria da população 

vive no continente e em partes do centro e norte da ilha principal.  

Os barcos de pesca, as rendeiras, o folclore, a culinária e a arquitetura colonial contribuem 

para o crescimento do turismo e atraem recursos. 

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz serve à cidade. Florianópolis é o lar da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), além de dois campos do Instituto Federal de Santa 

Catarina e de dois campos da Universidade do Estado de Santa Catarina, entre outras 

instituições de ensino superior e profissional. 

2.2. Conhecimento da Operação Atual 

O Terminal Rodoviário Rita Maria é administrado pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

desde a sua inauguração em 1981.  Atualmente é administrado pela Secretaria de Estado da 

Infraestrutura e Mobilidade. 

O Terminal foi projetado em 1976 pelos arquitetos uruguaios Enrique Hugo Brena e Yamandu 

Carlevaro. O Terminal Rodoviário de Florianópolis (Terminal Rodoviário Rita Maria) foi 
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concebido não apenas como edifício que comportasse as atividades de transporte 

intermunicipal de passageiros, mas - dada sua localização (na entrada da ilha) e suas 

características “monumentais” – como marco arquitetônico da cidade. Portanto o Terminal só 

foi inaugurado em 1981. 

Resultado de concurso público promovido pela Secretaria de Transportes e Obras, foi também 

o primeiro terminal a seguir as determinações do manual de implantação de terminais 

rodoviários de passageiros (MITERPE), apresentando soluções de fluxos e orientação das 

atividades inéditas no país.  

 
Terminal Rodoviário Rita Maria 

 

A separação clara entre os fluxos de veículos e usuários, a separação entre fluxo de 

embarque e desembarque, e as propostas de reestruturação do sistema de despacho de 

bagagens, são alguns exemplos das soluções arquitetônicas e funcionais utilizadas no prédio. 

Quanto a sua localização, a rodoviária encontra-se “ilhada” por uma rede viária complexa e 

grande importância para a cidade, uma vez que faz a ligação entre ilha-continente e centro-

norte da ilha. Apesar de inúmeras mudanças realizadas nesta rede viária ao longo dos quase 

trinta anos do terminal rodoviário – criação de rótulas, instalação de sinaleiras, a construção 

da Ponte Pedro Ivo Campos e, mais recentemente, o Elevado Dias Velho – os acessos viários 

do terminal permanecem inalterados. Os usuários chegam pela Av. Paulo Fontes (face norte 

do terminal), enquanto os ônibus chegam pelo anel viário localizado logo à saída da terceira 

ponte. 

O Terminal foi edificado sobre uma área de aterro, acrescido de marinha, que foi cedido ao 

Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Portaria nº 15.785 de 02 de julho de 2020, 

publicada em fls. 163-264 no Diário Oficial da União (DOU) de 14 de julho de 2020. 

O Terminal Rodoviário Rita Maria fica localizado na Avenida Paulo Fontes, 1101 - Centro, CEP 

88085-000, no município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Fica próximo 
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ao acesso da Ilha de Santa Catarina, nas coordenadas geográficas 27º 35’49,9” S e 48º 33’ 

29,1” W. É a principal entrada de visitantes na capital do Estado por via rodoviária. 

A área total do terreno, objeto da concessão é de 70.446,87 m². A edificação do terminal 

possui área total construída de 18.306,16 m², distribuídos entre o pavimento térreo 

(13.543,20 m²) mezanino (4.792,96 m²) e subsolo (842,24 m²), além de um anexo 

(313,20m²). Os estacionamentos possuem capacidade total de 542 vagas, e ocupam uma área 

de 16.121,89 m². 

O Terminal Rodoviário Rita Maria recebe um público médio diário de, aproximadamente, 

6.000 pessoas, operando em média 350 linhas de ônibus intermunicipais, além de linhas 

interestaduais e internacionais. 

Em síntese, a atual Administradora do Terminal é responsável por gerir o Terminal e arcar 

com todos os custos envolvidos no Terminal. Em contrapartida, é responsável por arrecadar 

as receitas tarifárias e acessórias para manter o Terminal em pleno funcionamento. 

2.3. Finalidade e Objetivos 

Os Terminais Rodoviários são pontos estruturantes fundamentais para a operacionalização do 

transporte rodoviário, sua finalidade principal é de centralizar o transporte de passageiros 

gerando uma maior eficiência nos sistemas de transporte com a integração dos subsistemas, 

e um melhor arranjo das linhas com a finalidade de se obter um atendimento satisfatório aos 

usuários, representando ainda a interação dos usuários do sistema de transporte com a 

cidade estabelecendo um caráter polarizador. 

O Terminal Rodoviário Rita Maria é o único ponto autorizado de embarque e desembarque de 

passageiros das linhas intermunicipais, interestaduais e internacionais, operacionalizado com 

veículos tipo rodoviário, bem como das linhas interestaduais que possuem seccionamentos 

na capital do Estado. 

o PODER CONCEDENTE deverá assegurar a CONCESSIONÁRIA, desde o início da operação, que 

não haverá nenhum outro ponto de embarque no Município, mantendo a exclusividade de 

embarques no Terminal, bem como, atuar nas atividades de fiscalização intensificando as 

suas ações e coibindo os embarques fora do Terminal Rodoviário. 
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3. ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RITA MARIA 

Para a execução das atividades da CONCESSIONÁRIA, foi proposto um modelo de gestão 

baseado nos conceitos pertinentes de estrutura organizacional de empreendimento desse 

gênero, nas características específicas do empreendimento e no benchmarking levado a efeito 

em empresas similares. 

As atribuições e a composição de cada área da estrutura organizacional foram definidas de 

modo a assegurar a adequada supervisão e o controle geral da CONCESSIONÁRIA em todos os 

níveis, deixando claras as atribuições de cada uma e evitando sobreposições. 

Neste Estudo foi necessário imaginar uma situação futura, a partir da qual fossem 

estabelecidos os custos de gestão, administração e operação do Terminal. Os conceitos do 

Modelo Operacional, que foram utilizados no dimensionamento e orçamentação dos serviços 

que serão necessários, estão apresentados nos próximos itens. 

A estrutura de gestão e administração, detalhada a seguir, foi projetada com base nos 

conceitos pertinentes e no benchmarking desenvolvido junto a empresas similares. A 

composição de cada gerência e as atribuições dos respectivos setores foram definidos de 

modo a garantir condições adequadas de supervisão e controle, qualidade dos serviços, 

segurança e preservação ambiental. 

Essa estrutura será essencialmente dinâmica, podendo passar por alterações para atender às 

prioridades e necessidades de cada fase, sem perder a essência conceitual. 

3.1. Estrutura Organizacional da Futura 

Concessionária 

A organização estrutural da futura CONCESSIONÁRIA foi projetada de modo a poder atender a 

todas as necessidades administrativas, operacionais e de apoio. Sob um enfoque geral, o 

empreendimento foi estruturado considerando-se uma completa separação entre as áreas de 

trânsito de passageiros e as áreas de tráfego de ônibus. 

O organograma segue uma hierarquia vertical, liderado pela Gerência Geral, responsável pela 

gestão da CONCESSIONÁRIA, cuja estrutura será formada por cinco Setores: Administrativo e 
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Financeiro, Comercial, de Operações, de Manutenção e de Limpeza, além de assessorias 

especializadas na gestão dos assuntos de Controle da Qualidade, Jurídica e Contábil. 

O organograma proposto para a CONCESSIONÁRIA é o seguinte: 

 
 

 

3.1.1. Funções e Atribuições 

Estão detalhadas, a seguir, as atribuições principais das áreas que fazem parte do quadro de 

pessoal da futura CONCESSIONÁRIA. 

Gerência Geral 

Gerência Geral

Setor 
Administrativo e 

Financeiro

Seção 
Administrativa

Seção Financeira

Seção de TI

Setor Comercial
Setor de 

Operações

Seção de CCO
Seção de Apoio 

aos Usuários

Seção de 
Controle de 

Acesso

Seção de 
Manutenção

Seção de 
Limpeza

Seção de 
FIscalização

Assessoria de 
Qualidade

Assessoria 
Jurídica

Assessoria 
Contábil
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O Gerente Geral será o principal executivo da CONCESSIONÁRIA. Sua estrutura terá três 

setores diretamente subordinados: Administrativo e Financeiro, Comercial e de Operações, 

além de três Assessorias, cujas atribuições estão detalhadas a seguir. 

 

 

 

Assessorias 

Foi considerado que serão utilizados serviços de empresas especializadas para os serviços de 

características esporádicas, conforme detalhados a seguir. 

Assessoria de Controle da Qualidade (terceirizada) 

Será responsável pela implementação das medidas necessárias para assegurar que as metas 

de qualidade sejam atingidas e pela qualificação ISO 9001 da empresa, compreendendo a 

elaboração, implantação e revisão periódica do plano de qualidade e dos programas 

decorrentes. Será também, responsável, pelo contato com as entidades destinadas a manter 

os padrões adequados de aferição dos instrumentos e aparelhos de medição. 

Assessoria Jurídica (terceirizada) 

Será responsável pelo tratamento dos assuntos de direitos societário, comercial e tributário, 

pelas tratativas com o PODER CONCEDENTE e outros órgãos públicos, e pela elaboração, 

análise e negociação de Contratos. 

Assessoria Contábil (terceirizada) 

Será responsável pelo tratamento dos assuntos relacionados a contabilidade da futura 

CONCESSIONÁRIA. 

Setores 

A estrutura está fundamentada em três setores principais, que coordenarão os pilares da 

qualidade dos serviços, conforme detalhados a seguir. 

Setor Administrativo e Financeiro 
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Terá como principais atribuições a execução das atividades de administração e de controle 

financeiro do empreendimento, o suprimento de materiais e a gestão dos Contratos de 

serviços terceirizados, os serviços de gestão de recursos humanos, secretaria, recepção e 

expedição de documentos e outras atividades pertinentes. Terá também, sob sua 

responsabilidade, o controle de contas a pagar e receber, as atividades de tesouraria e 

relacionamento bancário, a elaboração dos procedimentos contábeis para o encaminhamento 

à prestadora desses ser- viços e o controle orçamentário. 

Terá sob sua responsabilidade, a Seção de Tecnologia da Informação, que operará os 

sistemas e fará a gestão do fluxo de dados, softwares e hardwares da empresa. 

Será ainda, responsável, pelas atividades referentes à segurança do trabalho e ao meio 

ambiente, elaborando os Planos de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional (PPRA - 

Pro- grama de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO - Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional e outros), formando e treinando a brigada de combate a incêndios, 

apoiando a Assessoria de Gestão da Garantia da Qualidade nas providências referentes à 

certificação ISO 9001 e buscando o enquadramento nas normas do grupo ISO 14000, com 

respeito às questões ambientais, principalmente as referentes ao controle de emissões na 

área interna do Terminal, pelo desenvolvimento das medidas ambientais. 

Este Setor terá sob sua responsabilidade, os seguintes serviços: 

 Recursos Humanos; 

 Tecnologia da Informação; 

 Financeiro. 

 

Setor Comercial 

Será responsável pela gestão comercial, compreendendo a cobrança, controle e repasse pela 

supervisão das lojas locadas na Rodoviária e pela interface com as comunidades situadas na 

zona de impacto do empreendimento, visando a sua inserção social e integração. 

Possuirá enfoque específico voltado à gestão das lojas e do espaço comercial da Rodoviária.  

Setor de Operações 
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Será responsável pela execução de todos os serviços de contato direto com os usuários e pelo 

controle e gestão da movimentação dos ônibus no interior da Rodoviária, pelas ações de 

segurança e controle de acesso, entre outros. 

Sua estrutura foi desenvolvida com base na separação física das áreas destinadas a cada um 

desses conjuntos de atividades, que delimita o lado de passageiros e o lado operacional dos 

ônibus. 

A estrutura operacional está organizada em 2 grupos principais: um voltado às ações de 

controle de fluxo e outro voltado à conservação e manutenção da Rodoviária. 

As Seções que foram consideradas neste Estudo estão detalhadas a seguir:  

Seção de CCO 

Responsável pela atualização dos painéis de chegadas e partidas, pela designação das 

plataformas para o estacionamento de cada veículo, pelo controle do posicionamento nas 

plataformas, pelo controle de CFTV e pela operação do sistema. 

Seção de Apoio aos Usuários 

Compreenderá a gestão dos serviços diretos como terminal de táxi, carregadores, 

ambulatório e outros. Compreenderá, também, o auxílio aos usuários, de modo a assegurar o 

funciona- mento sem problemas e impedir a entrada de pessoal não autorizado na área de 

embarque e desembarque. 

Será ainda, responsável, pela prestação de informações aos usuários. 

Seção de Segurança e Controle de Acesso 

Compreenderá o controle dos acessos às catracas de embarque dos passageiros e a 

circulação dos ônibus dentro da Rodoviária, de acordo com a distribuição de plataformas 

estabelecida pelo CCO- Centro de Controle Operacional. 

Será também, responsável, pela operação dos bloqueios de ônibus e pela fiscalização das 

plataformas, particularmente após a conclusão dos embarques e desembarques. 

Esta Seção controlará a equipe de segurança que atuará no CCO, em pontos fixos e em 

unidades móveis tipo dicíclicos elétricos. 

Seção de Manutenção 
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Será responsável pela operação e manutenção das redes elétricas, de comunicação e de CFTV, 

subestações e demais componentes elétricos, pela iluminação das diferentes áreas e pela 

gestão do consumo. 

Será também, responsável, pela manutenção das redes de água potável e de incêndio, de 

esgotamento sanitário e de águas pluviais, e pela manutenção das obras civis e das áreas 

verdes. Cuidará ainda da manutenção das redes digitais, dos softwares e dos equipamentos 

de TI. 

Seção de Limpeza 

Será responsável pelos serviços das varrições manual e mecanizada, pela coleta de resíduos, 

separando orgânicos e recicláveis e encaminhando-os devidamente, e pela limpeza e faxina 

das demais áreas. 

Terá uma equipe especializada para o atendimento dos sanitários e áreas de apoio aos 

usuários. 

3.2. Horários 

O Terminal Rodoviário ficará aberto durante 24 horas, todos os dias do ano, podendo ter seu 

horário de funcionamento alterado desde que acordado com o PODER CONCEDENTE. 

Os serviços essenciais aos Usuários, como alimentação, sanitários terão seu horário de 

atendimento igual ao do Terminal. É obrigatório que pelo menos um estabelecimento de 

alimentação permaneça aberto durante todo o período de operação do terminal.  

O comércio em geral deverá funcionar, no mínimo, das 7h00 às 22h00, podendo acompanhar 

o horário de funcionamento do Terminal.  

A CONCESSIONÁRIA deverá afixar em locais visíveis ao público, os horários de funcionamento 

de todas as unidades estabelecidas no Terminal.  

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 CONCESSIONÁRIA e previamente acordadas com o PODER CONCEDENTE. 

4. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL 
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4.1. Manutenção Preventiva 

Todos os equipamentos (elevador, sistema de som, transformadores, sistema de 

bombeamento, sistemas eletrônicos, painéis de informação etc.) deverão ter planos de 

manutenção conforme recomendação dos fabricantes. Deverá ser elaborado um cronograma 

para manutenções realizadas periodicamente, com o objetivo de evitar falhas nos 

equipamentos e instalações. 

Deverá ser elaborado cronograma de manutenção preventiva para toda a estrutura predial, 

para os acabamentos, revestimentos, estruturas, forros, pisos, sanitários, sistemas elétricos, 

sistemas hidráulicos, sistema de esgoto e demais. 

4.2. Manutenção Corretiva 

Deverá ser elaborado cronograma e plano de ação para correção de falhas cuja natureza 

impeçam o funcionamento normal das instalações ou equipamentos do TERMINAL, bem como 

manutenção preventiva para toda a estrutura predial, para os acabamentos, revestimentos, 

estruturas, forros, pisos, sanitários, sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, sistema de 

esgoto e demais. 

4.3. Manutenção de Rotina 

A manutenção de rotina engloba o conjunto de serviços de rotina pré-definidas visando o 

aumento da vida útil predial e antecipando a ocorrência de falhas, restaurando a originalidade 

dos ambientes e equipamentos destinados ao Terminal Rodoviário. 

5. OPERAÇÃO DO TERMINAL 

5.1. Central de Informações 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter central telefônica de informações disponível durante todo 

o período de operação do Terminal. As ligações com dúvidas referentes aos Operadores dos 

Ônibus, serão transferidas aos respectivos Operadores.  

A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, manter uma central de informações presencial que 

funcionará ininterruptamente durante todo o período de operação, em local determinado na 
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Proposta Arquitetônica.  PODER CONCEDENTE poderá a seu critério, alocar nessa central de 

informações um funcionário para atendimento dos usuários. 

Além de informações relativas à operação do Terminal, a central deverá fornecer, dentre 

outras, informações sobre as linhas de transporte coletivo urbano por ônibus que atendam a 

região do Terminal. 

Os funcionários deverão estar aptos a prestar informações sobre a cidade, seus principais 

pontos de atração turística, cultural, e lazer e os meios para seu acesso.  

Um painel (monitor de tv) apresentará mapas da Região Metropolitana, do Município e dos 

arredores do Terminal.  

A CONCESSIONÁRIA manterá ainda sítio eletrônico na rede de computadores, contendo 

informações relevantes sobre o Terminal e seu funcionamento. 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar espaço destinado a informativos PODER 

CONCEDENTE no portal de informações virtual, nos canais de comunicação tipo televisivos 

internos (especificados os pontos no projeto executivo de comunicação visual) ao Terminal, 

em murais localizados nas estações de embarque, nos guichês de compras de passagens e 

em áreas de grande circulação de passageiros. 

 
Central de Informações do Terminal Rita Maria 

5.2. Sistema Eletrônico de Informações aos 

Usuários 
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A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de um sistema de controle de entrada e saída de ônibus, 

que automaticamente fornecerá para o Sistema de programação de partidas e chegadas, 

incluindo as telas de cadastramento, de programação e de emissão de relatórios, com 

informações sobre os horários de partidas e chegadas de ônibus, por empresa e destino.  

O Terminal terá uma rede de monitores ou TVs, alimentada pelo Sistema de programação de 

partidas e chegadas, onde serão informadas as partidas e chegadas de ônibus. Estes 

equipamentos deverão ser visíveis de todas as áreas de espera do Terminal e serão 

instalados, obrigatoriamente, nos seguintes locais, em quantidade compatível com o conforto 

dos Usuários: saguão de espera; portão de embarque; portão de desembarque e central de 

informações. 

Os equipamentos deverão apresentar: identificação da Plataforma; nome da empresa 

operadora; local de destino ou origem; horário programado e real de partida e chegada; e 

status da operação: embarque imediato, atrasado etc.  

5.3. Sistema de Câmeras 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE um Plano de Segurança e 

Monitoramento das Plataformas de Embarque e Desembarque, incluindo um sistema de 

monitoramento por câmeras (CFTV), ou seja, um sistema de segurança digital com 

equipamentos destinados a monitorar e gravar acontecimentos sob observação. 

As imagens captadas pelas câmeras devem ser gravadas por pelo menos 24 horas por dia, 7 

dias na semana, continuamente, devendo ser arquivadas por no mínimo 1 (um) ano e 

devendo ter todas as suas funções e especificações descritas no projeto executivo. A 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto executivo indicando o local de cada câmera e a 

área de abrangência de cada foco na planta do Terminal, de maneira que toda a área de 

Plataforma seja continuamente monitorada. 

5.4. Sistema de Som 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de som destinado a veicular informações 

relevantes aos passageiros, permanentemente e na ocorrência de anormalidades. Esse 

sistema deverá ser capaz de segregar avisos direcionados ao saguão e às plataformas.  
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O sistema de sonorização deverá funcionar durante todo o período em que houver operação 

do Terminal, divulgando os avisos de utilidade pública de forma clara e concisa. 

O sistema de som deverá ser audível para todo o usuário que se encontre nas dependências 

internas do Terminal com exceção da praça, jardins e estacionamento descoberto.   

5.5. Rede de Relógios 

O Terminal Rodoviário será provido de relógios, distribuídos de modo que de qualquer ponto 

do saguão ou das plataformas será possível ver o relógio. Os relógios serão servidos por uma 

central e não deverão mostrar diferenças de tempo maior que um minuto do relógio mestre 

da Concessionaria. 
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5.6. Programação Visual e Sinalização 

Todo o sistema de Sinalização Vertical e Horizontal do Terminal Rodoviário será requalificado 

e modernizado, facilitando o acesso às áreas comuns e dos serviços oferecidos no Terminal, 

orientando de maneira autônoma o fluxo dos passageiros e usuários através da estrutura da 

edificação. 

A sinalização vertical compreenderá placas de identificação, orientação, quadros de aviso, 

dentre outros, em áreas internas e externas, fixadas em paredes, portas, postes e/ou fixadas 

no teto. Irá indicar as saídas, acessos, sanitários, guichês, praça de alimentação, farmácia, 

locais de espera, plataformas e outros. 

As placas serão produzidas de materiais como chapas de aço, alumínio, acrílico, plástico, 

vidro, MDF, ACM e Metalon. O texto impresso na sinalização será feito em vinil adesivo e/ou 

em pintura automotiva, ou similar. 

A sinalização interna será totalmente requalificada e modernizada, além das placas, serão 

implantados painéis eletrônicos, distribuídos no terminal, com indicação de 

Embarque/Desembarque, quadro de horários e identificação da Administração. 

A sinalização horizontal complementará a sinalização vertical e orientará a formação de filas e 

os locais preferenciais para trânsito, permanência e onde deve ficar desimpedido pelos 

usuários por motivo de segurança.  

A metodologia do plano de ação para a promoção da requalificação e modernização da 

programação visual e de sinalização do terminal, consiste em identificarmos as necessidades 

e carências existentes na edificação, tais como: adaptações aos novos projetos, elaboração do 

projeto executivo da programação visual e sinalização, e confecção e instalação das placas e 

televisores. 

O projeto executivo da Programação Visual do Terminal Rodoviário será elaborado 

objetivando organizar e disciplinar a execução do sistema, com signos direcionais 

regulamentadores, inscrições e pictogramas. 

A sinalização do terminal encontra-se inadequada, degradada e insuficiente, necessitando de 

revisão. A implantação da nova sinalização vertical e horizontal, deverá dar mais dinâmica e 

fluidez ao terminal, sendo sempre voltada para a acessibilidade com o uso de pista tátil e 
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totens informativos em português, inglês e braile, mapa da região metropolitana, colocação 

de relógios no saguão e plataformas, assim como a padronização dos letreiros nos guichês.  

A Concessionaria implementará um projeto de programação visual e de sinalização moderna 

e adequada ao Terminal, conforme placas de sinalização abaixo. 

       
 (Imagens ilustrativas) 

 

        
(Imagens ilustrativas) 

Haverá sinalização adequada, por meio de placas, para o limite de velocidade estipulada, bem 

como identificação das plataformas e faixas de circulação demarcadas no solo. A sinalização 

básica disposta para orientação de passageiros ao longo dos percursos será melhorada, 

observando-se suas dimensões, disposições, quantidades e clarezas de informação. 

Informações adicionais poderão ser obtidas com os fiscais e auxiliares que estarão no saguão 

de embarque do Terminal. 
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A Concessionaria, após assinatura do contrato de concessão, irá entregar o projeto executivo 

da sinalização vertical nos padrões acima exposto, para análise e aprovação do PODER 

CONCEDENTE, dentro do prazo estabelecido. 

5.7. Publicidade 

A exploração de propaganda comercial no recinto do Terminal Rodoviário é de exclusividade 

da Concessionaria, que poderá outorgar sua execução a terceiros, obedecidas as 

formalidades e disposições legais. 

Nenhuma placa, cartaz ou dispositivo de propaganda visual poderá ser instalado no Terminal 

sem a aprovação prévia da Concessionaria, que observará as diretrizes do respectivo Plano de 

Programação Visual e legislação vigente. 

Será expressamente proibido a colocação de cartazes, impressos, mercadorias ou quaisquer 

objetos, nas paredes externas das lojas, balcões, vitrinas, levando-se em conta a boa 

apresentação, uniformidade e estética de todo o conjunto. 

5.8. Operação das Plataformas 

A CONCESSIONÁRIA deverá organizar e fazer cumprir o Plano de Operação das Plataformas, 

sendo que o Plano de Programação das plataformas inicial deverá obter aprovação e 

regulação pelo PODER CONCEDENTE. 

Para isso, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentá-lo no prazo de até 30 dias antes da entrada 

em operação do Terminal.  

A programação deverá levar em conta o tempo de embarque ou desembarque característico 

de cada linha e horário, de forma a aumentar a eficiência do Terminal. 

A programação do mês subsequente será enviada aos Operadores, com uma antecedência 

mínima de 15 dias. No caso da necessidade de incluir linhas extras ou alterar os horários 

estabelecidos, os Operadores deverão solicitar autorização à CONCESSIONÁRIA com 

antecedência mínima de 30 dias de sua entrada em vigor.  

Os ônibus que se apresentarão para embarque devem chegar à mangueira com antecedência 

adequada e não superior ao tempo estabelecido no Plano de Operação das Plataformas, em 

relação ao horário marcado para ocupação da plataforma.  
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Os veículos não poderão efetuar embarque ou desembarque de passageiros em locais 

diferentes dos estabelecidos no Plano de Operações das Plataformas. 

 
Plataforma do Terminal Rita Maria 

5.8.1. Sistema de Programação de Partidas e 

Chegadas 

É recomendado a CONCESSIONÁRIA que possua um sistema automatizado que permita a 

reprodução gráfica do Plano de Programação das Plataformas, ou seja, da disponibilidade 

espacial e quantitativa de plataformas a serem alocadas para partidas e chegadas dos 

Operadores, permitindo que a estrutura do Terminal possa ser dividida e representada 

graficamente em setores e plataformas.  

Esta subdivisão deverá ser totalmente flexível no software, adequando-o a qualquer possível 

atualização, mudança ou remanejamento operacional destas informações, quando necessário.  

Este sistema deverá ainda permitir a programação das partidas com uma antecedência 

mínima de 90 dias, alocando os Operadores e seus destinos às respectivas plataformas, 

distribuídas em faixas horárias em intervalos parametrizáveis de acordo com a característica 

do percurso a ser cumprido. 

Esta funcionalidade de alocação de plataformas versus horários versus Operadores deverá 

contar com o recurso de “inteligência artificial”, ou seja, um recurso de otimização da 
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programação e da alocação das linhas, que indique a ocorrência de conflitos de horários, 

sugerindo através de regras pré inseridas, soluções para eles.  

Ficará a critério da CONCESSIONÁRIA a obtenção ou desenvolvimento do sistema, NÃO 

podendo ela optar pela substituição do sistema por um controle manual.  

Toda a programação de partidas do Terminal deverá ser visualizada graficamente, permitindo 

a rápida identificação da ocupação de cada setor e suas plataformas em períodos escolhidos. 

Esta “tela” deverá permitir “zoom-in” e “zoom-out” de forma a poder-se detalhar um 

determinado horário programado em uma plataforma com informações do Operador Alocado, 

Destino, e Tipo de Linha.  

A entrada dos ônibus no Terminal para a efetivação das partidas somente se dará com a 

identificação destes nos acessos à área de Mangueira e liberação através da conferência com 

a programação previamente estabelecida neste sistema.  

Da mesma forma, a entrada dos ônibus para os desembarques será autorizada nos acessos 

com a identificação destes e com a coleta de informações de origem, data de partida da 

origem e quantidade de passageiros a desembarcar, através de formulário específico 

preenchido. Após a liberação, será indicada a plataforma destinada ao desembarque.  

A saída dos ônibus do Terminal será igualmente controlada, sendo coletadas informações 

complementares de sua permanência no Terminal, além do registro das quantidades de 

passageiros embarcados, nos casos das partidas.  

Todas as informações pertinentes ao fluxo de partidas e chegadas dos ônibus, deverão ficar 

registradas no sistema de forma a possibilitar a geração de relatórios informativos, 

operacionais, financeiros e estatísticos. 

Estes relatórios devem ser encaminhados para o PODER CONCEDENTE sistematicamente pelo 

menos uma vez ao mês e sempre que forem solicitados. 

5.8.2. Característica do Sistema 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar acesso ao sistema de monitoramento dos 

embarques e desembarques em tempo real para o PODER CONCEDENTE 

O sistema deverá permitir: 



 
 
 

 

VOLUME 2:  ESTUDO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – Tomo II           p  29 

 gerenciar a alocação de horário versus plataforma sobre a programação básica;  

 gerenciar a programação/permanência dos ônibus no Terminal;  

 controlar a arrecadação da receita de tarifa de embarque dos usuários do Terminal;  

 monitorar os tempos para embarques e desembarques; 

 controlar as receitas de tarifa de utilização das plataformas pelas Operadoras de 

Transporte;  

 controlar a programação das partidas;  

 gerar relatórios sobre atrasos de ônibus;  

 gerar relatórios sobre partidas realizadas, não realizadas e canceladas;  

 gerar gráficos demonstrativos da operação;  

 gerar relatórios auxiliares de programação;  

 gerar relatórios de movimento diário consolidado;  

 gerar relatórios de volumes diários de ônibus e de passageiros classificados por 

Operador e tipo da linha;  

 gerar histograma de distribuição de partidas e passageiros versus horários; partidas e 

passageiros versus Operadores; partidas e passageiros versus plataformas;  

 gerar e compilar números de cancelamentos, inclusões, atrasos etc.;  

 gerar e compilar índices que retratem o nível de aproveitamento das plataformas, bem 

como indicadores relacionando as partidas programadas versus partidas realizadas.  

O Sistema fornecerá informações automaticamente ao Sistema Integrado de Gerenciamento 

do Terminal e estará disponível para acesso ao PODER CONCEDENTE. 

5.8.3. Embarques 

Somente poderão ter acesso às plataformas os portadores de bilhete de passagem. O acesso 

será realizado através de catraca eletrônica, de forma a manter um controle automatizado dos 

embarques, não dispensando o acompanhamento por 01 (um) funcionário do concessionário, 

para fins de controle. 

A movimentação dessa catraca eletrônica deverá ter interface direta com o PODER 

CONCEDENTE. 

Poderá ser recusado o embarque de passageiros nas condições seguintes:  

 não apresentar o bilhete de passagem;  
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 estiver sob efeito de qualquer substância química ou outra de qualquer natureza, que 

altere o comportamento, de forma a comprometer a segurança do serviço ou o bem-

estar dos demais passageiros;  

 portar arma de qualquer tipo e natureza sem autorização prevista na legislação 

vigente;  

 portar produtos ou substâncias de natureza perigosa, proibidos pela legislação 

vigente;  

 pretender embarcar com animais;  

 pretender embarcar com objetos de dimensões e acondicionamento incompatíveis com 

os compartimentos de carga do veículo;  

 comprometer a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais passageiros, ou 

atentar contra a moralidade pública.  

 

 

Saguão de Embarque do Terminal Maria Rita 

5.8.4. Desembarques 

O desembarque será feito em plataformas específicas e não deverá demorar mais que 15 

minutos.  

Se houver pico de demanda de chegada, mais plataformas deverão ser destinadas ao 

desembarque.  
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O sistema automatizado deverá possibilitar informações para que haja bloqueio ou liberação 

da entrada de ônibus em caso de ocupação de todos os berços. 

5.8.5. Bilheterias 

As bilheterias ou guichês existentes no Terminal Rodoviário Rita Maria são suficientes e 

atendem à demanda. Portanto as bilheterias são adequadas para o porte do Terminal 

Rodoviário. As bilheterias existentes estão localizadas no extremo direito do salão do 

terminal, com acesso prático pela via frontal da rodoviária. A área dos guichês será bem-

sinalizadas para orientar de forma direta os passageiros que irão comprar seus bilhetes e terá 

também padronização dos letreiros com o nome da empresa e seus destinos e os painéis com 

as informações adicionais e avisos. 

As bilheterias de cada empresa transportadora deverão abrir para atendimento ao usuário 

pelo menos 30 minutos antes do primeiro horário e permanecerão abertas até o último 

horário de partida ou trânsito das linhas da empresa. Deverá manter durante a operação de 

suas bilheterias, pessoal de contato permanente com o público devidamente uniformizado e 

com crachá de identificação, com indicação de sua função. Prestará informações aos usuários 

sobre itinerários, horários, preços de passagens, tempos de percurso, distâncias e outros 

dados sobre a operação do serviço: 

O acesso ao interior das cabines é restrito aos funcionários das respectivas empresas. Cada 

empresa é responsável pelo procedimento da venda de passagens. A disciplina das filas, 

quando necessário, é feito através da formação de corredores com piquetes removíveis. 

As empresas transportadoras deverão apresentar ao fiscal da Concessionaria, ao final de cada 

embarque, o mapa viagem informando a quantidade de passagens emitidas, assim bem como 

identificação dos passageiros e seus respectivos destinos. 
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Guichês de Venda de Passagens do Terminal Rita Maria 

5.8.6. Venda de Passagens 

A operação das bilheterias na venda de passagens será realizada diretamente pela empresa 

transportadora através de seus representantes ou prepostos. As tarifas de utilização do 

terminal de passageiros, denominadas TUTE, serão cobradas por força da legislação vigente 

por intermédio das empresas transportadoras. 

Os bilhetes de passagens serão adquiridos pelo usuário diretamente nos guichês das 

empresas transportadoras localizados no Terminal Rodoviário. A validade dos bilhetes de 

passagens seguirá a legislação vigente. 

Os bilhetes de passagem serão emitidos pelas empresas transportadoras por qualquer 

processo admitido pelas autoridades fazendárias em, pelo menos, duas vias, uma das quais 

se destinará ao passageiro e não poderá ser recolhida pelo transportador, salvo em caso de 

substituição. 

Os transportadores deverão dispor de arquivo próprio de registro das aquisições de bilhetes 

de passagens para, no caso de danos ou extravios por perda, roubo ou furto, possibilitar a 

obtenção de segunda via do bilhete original ou equivalente por parte do passageiro que o 

houver sofrido, mediante identificação pessoal. 

As empresas transportadoras, através de seus guichês, serão responsáveis diretos pela venda 

das passagens e pela venda das tarifas de embarque. 

O local será monitorado por câmeras de segurança, que estarão ligadas diretamente ao CFTV 

do Terminal Rodoviário. Além do monitoramento eletrônico, a segurança é garantida pela 

ação de agentes do corpo de fiscais do Terminal Rodoviário. 
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5.8.7. Atraso de ônibus 

Na ocorrência de atraso de um ônibus, o veículo atrasado, se possível, será posicionado na 

programação da própria plataforma. Caso não seja possível, o veículo será encaminhado à 

plataforma mais próxima disponível. 

No caso de atraso na operação de embarque dos ônibus, a alteração de plataforma deverá ser 

comunicada via sistema de som e sistema eletrônico de informações aos Usuários, sendo que 

os funcionários da CONCESSIONÁRIA deverão certificar-se de que todos os passageiros foram 

encaminhados à plataforma correta. Feita a conferência de todos os passageiros, o veículo 

terá autorização de partida. 

5.8.8. Planejamento para Picos de Demanda 

A CONCESSIONÁRIA deverá escalar um contingente adequado de agentes para atender ao 

excedente de demanda em períodos de pico.  

O acesso às plataformas poderá ser agilizado e a programação de ônibus otimizada de forma 

a minimizar as folgas entre os embarques e entre os desembarques.  

As plataformas deverão ser reversíveis, podendo ser utilizadas para embarque ou para 

desembarque, de modo a priorizar o fluxo de passageiros, seja de chegada ou saída do 

Terminal.  

Também deverá ser reforçada a organização dos embarques em táxis, buscando realizar mais 

de um embarque ao mesmo tempo, em fila indiana. 

5.9. Circulação e Operação dos Ônibus no Terminal 

Após o carregamento do compartimento de bagagens e o embarque de passageiros, o ônibus 

deverá ser conduzido até a cabine de controle de saída para os devidos registros e 

prosseguimento da viagem.  

A circulação de veículos no recinto do Terminal será rigorosamente disciplinada, dentro dos 

limites de segurança estabelecidos pela CONCESSIONÁRIA sendo proibido:  

 ultrapassar o limite de velocidade determinado;  

 circular fora das faixas demarcadas;  
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 efetuar ultrapassagem;  

 usar buzina;  

 fazer teste de motor;  

 impedir a circulação, permanecendo parado por tempo superior ao determinado para 

embarque e desembarque;  

 o embarque ou desembarque de passageiros fora de plataforma;  

 manter o motor em funcionamento, quando o ônibus estiver parado nas plataformas, 

mesmo com o motorista na direção do veículo;  

 estacionar sem aplicação de freio auxiliar;  

 o uso dos banheiros, nos coletivos que possuam este equipamento, enquanto ele 

estiver estacionado no Terminal;  

 efetuar limpeza interna ou externa, inclusive de vidro para-brisa.  

A CONCESSIONÁRIA poderá estipular outras restrições que julgar convenientes ao trânsito de 

veículos.  

Haverá sinalização adequada, por meio de placas, para o limite de velocidade estipulada, bem 

como identificação das plataformas e faixas de circulação demarcadas no solo, conforme 

especificado no Plano de Programação Visual do Terminal. 

5.10. Centro de Operações 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar e manter um Centro de Controle de Operações, 

localizado conforme definido na Proposta Arquitetônica. 

No Centro de Operações deverão ser concentradas todas as informações e dados enviados 

pelos diversos sistemas mantidos pela CONCESSIONÁRIA. Através de um software de 

integração (Sistema Integrado de Gerenciamento do Terminal), deverão ser processados os 

dados recebidos, permitindo aos controladores do Terminal, a partir de um único ponto, 

gerenciar todos os eventos em desenvolvimento.  

O Centro de Operações gerenciará as centrais de segurança, incluindo o sistema de CFTV, 

alarme, alarme de incêndio de automação predial e o Sistema de programação de partidas e 

chegadas. Fornecerá dados e informes para alimentar de forma automática, a Central de 

Informações e o Sistema eletrônico de informações aos Usuários.  

As condições de rotina, previamente programadas, deverão ser controladas pelo Sistema 

Integrado de Gerenciamento do Terminal, ficando sob responsabilidade do elemento humano 
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a análise das não conformidades identificadas e registradas pelo Sistema, possibilitando a 

necessária atuação para correção operacional ou ação de segurança.  

As informações e imagens (notadamente as imagens da operação do Terminal) processadas 

no Centro de Operações serão disponibilizadas ao PODER CONCEDENTE por meio de acesso 

remoto. Poderão ter acesso ainda a tais informações a Polícia Militar ou outros órgãos 

indicados pelo PODER CONCEDENTE. 

5.10.1. Táxis 

O embarque nos táxis será feito por fila única, orientada por agente designado pela 

CONCESSIONÁRIA, conforme sinalização horizontal adequada. Os táxis deverão se alinhar por 

ordem de chegada e não poderão obstruir a via parando em fila dupla.  

A fila de táxis deverá ser monitorada por câmeras postadas de forma que identifiquem o 

veículo e o condutor, de maneira que o rastreamento possa ser feito em caso de ocorrência 

policial. 

 
Fila de Táxi do Terminal Rita Maria 

5.11. Acessibilidade - Atendimentos a Usuários 

com Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

Os Usuários com deficiência ou com mobilidade reduzida receberão atendimento especial 

pelos agentes operacionais. Deverão ser assistidos por um agente da CONCESSIONÁRIA 

enquanto estiverem nas dependências do Terminal. 
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O agente deverá ter condições de se comunicar, mesmo com deficientes auditivos, no que 

tange às suas necessidades básicas. Os deficientes visuais deverão ser guiados e os 

cadeirantes conduzidos se assim o desejarem.  

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela execução de todas as obras de acessibilidade 

constantes do projeto arquitetônico. A promoção da acessibilidade está regulamentada desde 

2004 em forma de Lei: Decreto 5296 e Lei de Inclusão de 2015.  

Todas as obras de acessibilidade deverão seguir o que dispõe a Norma Reguladora NBR 9050 

criada pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

O Terminal deverá possuir no mínimo:  

 sanitários adaptados (masculinos e femininos);  

 elevador com acessibilidade em constante operação;  

 vagas exclusivas no estacionamento respeitando a NBR 9050/04 (1% das vagas em 

estacionamento acima de 100 vagas);  

 demais exigências da NBR 9050. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prever, em projeto específico, sinalização tátil, sonora e visual no 

Terminal, com o objetivo de abranger todos os usuários, respeitando as diferenças e 

limitações.  

Após a concluídas as obras, a CONCESSIONÁRIA deverá obter a Certificação de Acessibilidade, 

a qual irá garantir ao PODER CONCEDENTE a adequação do prédio e instalações do Terminal à 

Norma ABNT NBR 9050. 

A Concessionaria implementará o projeto de melhoria da acessibilidade no Terminal, tendo 

como referencial as imagens ilustrativas abaixo: 

     
         Estacionamento              Sinalização Sanitários                   Direct (Mapa Tátil) 
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          Escadas                                Corrimãos                                             Rota Acessível 

 
 

     
            Rampas                            Sanitários                                         Telefones 

5.12. Fraldário  

Deverá ser implantado fraldários com duas bancadas para troca de fraldas simultâneas de 02 

(duas) crianças, abrigadas de vento, com lixeira adequada ao recebimento de fraldas.  

Deverá ser disponibilizada pia com provisão de sabonete, papel higiênico e papel toalha. Em 

cada bancada, deverá haver disponível, em local de fácil acesso, um porta-papel higiênico. 

O uso do fraldário não poderá ser cobrado. 

5.13. Acidentes 

Os acidentes sem vítima devem ser registrados e os veículos imediatamente retirados do local 

e estacionados em local onde possam ficar até que as providências cabíveis sejam tomadas.  

Caso o acidente tenha vítimas, deve-se acionar socorro imediato e solicitar a presença da 

polícia. Os casos que necessitem de atendimento médico serão encaminhados ao posto 

médico/pronto socorro mais próximo do Terminal. 

Caso o veículo envolvido interfira com a circulação, deve se estabelecer um modo alternativo 

de funcionamento até que a polícia libere o veículo para remoção. 
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5.14. Estacionamento 

Além de estacionamentos frontais ao terminal com vagas demarcadas para servir aos seus 

usuários, todos sem cobertura e com demarcação necessitando de revitalização. 

Os estacionamentos serão modernizados, para melhor servir ao usuário. Para tanto a 

Concessionaria propõe as melhorias necessárias e adequadas para um funcionamento 

racional e inteligente implantando um sistema de controle automático.  

Entre os benefícios do sistema de controle destaca-se a maior facilidade e segurança para o 

usuário estacionar seu veículo, maior precisão na análise do fluxo de veículos e vagas e o 

controle de cobrança e consequente gerenciamento da demanda. 

A CONCESSIONÁRIA deverá reservar vagas destinadas ao PODER CONCEDENTE e ANTT. Essas 

vagas deverão, ser demarcadas e disponibilizadas gratuitamente.  

O estacionamento deverá permanecer aberto durante todo o período de funcionamento do 

Terminal, com uma tolerância de, no mínimo, 20 minutos.  

 
Estacionamento do Terminal Rita Maria 

5.15. Guarda Volumes 

Os serviços de guarda-volumes serão de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que 

poderá delegá-lo a terceiros mediante Permissão de Uso. 

Em qualquer situação, o horário de funcionamento e a sistemática de operação deverá 

corresponder ao funcionamento do Terminal e será definida pela CONCESSIONÁRIA, inclusive 

os valores a serem adotados pela prestação desses serviços.  
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Guarda Volumes do Terminal Rita Maria 

5.16. Serviços de Sanitários e Banhos 

Os serviços de sanitários e banho são de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 

que conforme já descrito, deverá manter as áreas destinadas ao uso destes serviços em 

perfeitas condições de higiene, limpeza e asseio.  

A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar pelo uso dos Banhos e Sanitários ao usuário, portanto, 

também deve disponibilizar sanitários gratuitos aos usuários. 

Caso a ventilação natural não seja suficiente para suprir a necessidade mínima de trocas de ar 

nos banheiros, conforme normas vigentes, deverá ser implantada a ventilação forçada. 

5.17. Serviço de Carregadores 

O serviço de carregadores será operado diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou mediante 

convênio com associação de classe desses profissionais. 

Em qualquer hipótese, o preço dos serviços será estipulado pela CONCESSIONÁRIA com 

anuência do PODER CONCEDENTE, devendo a respectiva tabela ser afixada em locais visíveis 

ao público. 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar para os usuários do Terminal, carrinhos para 

bagagens. O uso desses carrinhos não será cobrado, permanecendo o uso gratuito. 

Considerando o volume de passageiros que trafegam no Terminal, o PODER CONCEDENTE 

definirá a quantidade de carrinhos de bagagem a ser disponibilizada. 

5.18. Unidades de Comércio e Serviços 
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São considerados ramos de atividades comerciais necessários ao Terminal:  

 Lanchonete;  

 Restaurante;  

 Cafeterias; 

 Banca de jornais e revistas;  

 Farmácia;  

 Caixas eletrônicos; 

 Guichês de vendas de passagem; 

 Salas vip; 

 Lojas de conveniência; 

 Lotérica e. 

 Outros. 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer contratos de locação, para as salas, lojas, e espaços 

comerciais, atentando para que o seu encerramento coincida com a data do vencimento do 

Contrato de Concessão, estabelecidos pela legislação civil. 

Para os guichês de venda de passagens a CONCESSIONÁRIA assinará também contratos de 

locação com as empresas operadoras do transporte intermunicipal, interestadual e 

internacional, podendo celebrar outros contratos relativos ao uso do espaço do Terminal. 

Os serviços de venda de passagens e despacho de encomendas são de inteira 

responsabilidade das empresas operadoras. 

A remuneração de todos os espaços comerciais será livremente pactuada entre a 

CONCESSIONÁRIA e as partes contratantes. 

O PODER CONCEDENTE terá acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a 

CONCESSIONÁRIA celebrar para formalizar a utilização dos espaços no Terminal Rodoviário. 
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Unidades Comerciais do Terminal Rodoviário Rita Maria 

5.19. Segurança 

Compete à CONCESSIONÁRIA garantir a segurança dos Usuários e das instalações utilizadas 

para a prestação dos serviços, abrangendo a segurança das áreas externas do Terminal, 

situadas dentro de todo o terreno do imóvel, conforme definido no anexo da Proposta 

Arquitetônica. 

A segurança das áreas externas será realizada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, 

faculdade que não mitiga a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA em relação às suas 

obrigações nas áreas que compõem a concessão.  

A fila de táxis e as plataformas de embarque e desembarque também deverão ser  

monitoradas por câmeras postadas de forma que identifiquem o veículo e o condutor, 

possibilitando o rastreamento em caso de ocorrência policial. 

Os vigilantes deverão estar uniformizados, com crachá de identificação; apito e cordão de 

Apito; lanterna de LED recarregável; rádios de comunicação HT; e todos outros acessórios 

pertinentes para assegurar a segurança dos usuários, fornecedores, funcionários e a 

população em geral dentro do terminal rodoviário. 

5.20. Achados e Perdidos 

O usuário que desejar informações sobre objetos perdidos e ou achados no Terminal poderá 

obter informações pessoalmente na Administração. 
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Objetos e/ou documentos perdidos ficarão sob a responsabilidade e disponíveis pelo serviço 

de manutenção e guarda dentro de um período de 60 (sessenta) dias. Terminado esse prazo 

os documentos serão enviados para os órgãos emissores e os objetos doados para 

instituições de caridade. 

Volumes suspeitos serão verificados quanto a seu conteúdo pela polícia. 

No momento do atendimento o colaborador que atendê-lo deve solicitar a descrição do 

objeto ou seu conteúdo principal, data e local da perda ou extravio. 

Caso seja encontrado o objeto reclamado, serão exigidos maiores detalhes e será feita a 

confrontação. Não persistindo dúvida sobre a autenticidade da reclamação, o objeto será 

entregue mediante preenchimento do Recibo de Entrega – Achados e Perdidos, onde constará 

a identificação completa e o endereço do reclamante, além da data de devolução e do visto do 

colaborador que fez a entrega. 

5.21. Proibidos 

São consideradas atividades comerciais proibidas a finalidade precípua dos Terminais, e não 

poderão ser exploradas, nos termos da legislação vigente, ou que lidam com: 

 Produto combustível, tóxico, corrosivo, explosivo ou inflamável, a menos de haver 

autorização específica da Concessionaria em conformidade com a regulamentação dos 

órgãos competentes; 

 Produtos que venham a provocar poluição ambiental, causada por odor, sujeira, 

sonora, visual ou por outra forma indireta; 

 Serviços ou produtos que pelas suas características, possam estimular frequência 

indesejável; 

 Jogos de azar, bingos, caça-níqueis, poker etc. 

5.22. Wi-fi 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela contratação do serviço de internet com 

equipamentos que disponibilize rede de Wi-fi gratuito em toda área da edificação do 

Terminal. 

No prazo de 12 meses após a assinatura do contrato a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 

ao PODER CONCEDENTE o projeto para a disponibilização de wi-fi gratuito no âmbito do 
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Terminal, definindo velocidade de dados, acesso e alcance da rede, quantidade e localização 

dos roteadores, Mbps dos roteadores. 

O link dos operadores deverá ser de 1 Gb de banda com garantia de full (100% upload e 100% 

downloads). 

 

5.23. Sistema Elétrico 

A CONCESSIONÁRIA deverá adaptar e implantar novas instalações elétricas, adequando 

quadros, painéis elétricos, subestação e toda infraestrutura para atender a nova demanda 

elétrica. 

A CONCESSIONÁRIA deverá adaptar e implantar nova instalação do sistema luminotécnico. 

5.24. Grupo Gerador 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter em boas condições o grupo moto gerador existente para 

funcionamento de metade da demanda do Terminal Rodoviário. Poderá a CONCESSIONÁRIA 

investir em novo Grupo Gerador para atendimento de todo o Terminal Rodoviário. 
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6. PROJEÇÕES DO DETALHAMENTO DE CUSTEIO 

DA OPERAÇÃO (OPEX)  

Os custos e despesas que serão detalhados a seguir contemplam os gastos necessários para 

a operação do novo terminal rodoviário, incluindo a gestão, operação, manutenção e seguros, 

já contemplando a expansão prevista e custos ambientais que foram basicamente tratados no 

programa de investimentos. 

 Foram calculados em valores mensais e sem correção ao longo das projeções e subdivididos 

em grupos com seus respectivos valores listados abaixo: 

6.1. QUADRO DE COLABORADORES  

A Estrutura Organizacional foi desenhada e prevista considerando uma equipe capaz de 

operar e monitorar e gerenciar os serviços exigidos pelo Poder Concedente, garantindo a 

execução do contrato e segurança dos usuários, pautada na produtividade e agilidade, 

buscando, através da redução dos níveis hierárquicos, aproximar a estrutura dirigente das 

demais estruturas empresariais, como os setores operacionais, de conservação e de 

manutenção. 

O dimensionamento final das equipes, para operação e gestão do novo terminal rodoviário 

demonstrado nas tabelas abaixo. 

QUADRO DE PESSOAL 
1º 

T 

2º 

T 

3º 

T 

4º 

T 
ADM Total 

H.T 

Mês 

H.N 

Mês 

Dias 

T. 
Salários 

Fiscal de Plataforma 3 3 3 2 0 11 220 180 22 1.793,79 

Supervisor de terminal 1 1 1 1 0 4 220 180 22 2.700,00 

CCO- Centro de Controle Operacional 1 1 1 1 0 4 220 180 22 1.793,79 

Auxiliar Operacional (Guarda Volumes) 0 1 1 1 0 3 220 180 22 1.295,99 

Auxiliar Operacional (Informações) 1 1 1 1 0 4 220 180 22 1.295,99 

Auxiliar Operacional (Guarita) 1 1 1 1 0 4 220 180 22 1.793,79 

Auxiliar Operacional (Estacionamento) 1 2 2 1 0 6 220 180 22 1.295,99 

Auxiliar de Limpeza 2 3 3 2 0 10 220 180 22 1.467,62 

Auxiliar de Limpeza (sanitários) 1 2 2 1 0 6 220 180 22 1.467,62 

Eletricista 1 1 1 1 0 4 220 180 22 1.379,84 

Jardineiro 0 0 0 0 1 1 220 0 22 1.756,08 

Manutenção Hidráulica 1 1 1 1 0 4 220 180 22 1.793,79 
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Auxiliar de manutenção 0 0 0 0 2 2 220 0 22 1.793,79 

TOTAL OPERAÇÃO 1 17 17 13 3 63       21.628,08 

 

  



 
 
 

 

VOLUME 2:  ESTUDO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – Tomo II           p  46 

QUADRO DE PESSOAL 
1º 

T 

2º 

T 

3º 

T 

4º 

T 
ADM Total 

H.T 

Mês 

H.N 

Mês 

Dias 

T. 
Salários 

Gerente Geral do Terminal 0 0 0 0 1 1 220 0 22 10.403,13 

Coordenador administrativo-financeiro 0 0 0 0 2 2 220 0 22 4.499,00 

Coordenador Comercial 0 0 0 0 1 1 220 0 22 5.383,55 

Secretaria/Telefonista 0 0 0 0 1 1 220 0 22 1.793,79 

Analista de Qualidade 0 0 0 0 1 1 220 0 22 4.100,16 

Assistente de RH/ Pessoal 0 0 0 0 1 1 220 0 22 2.215,90 

Analista de TI 0 0 0 0 1 1 220 0 22 3.552,06 

Auxiliar de Escritório 0 0 0 0 1 1 220 0 22 1.333,15 

Jovens aprendizes (5% do total) 0 0 0 0 4 4 220 0 22 600,00 

TOTAL ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 13 13       33.880,74 

TOTAL OPERAÇÃO + ADMINISTRATIVO  1 17 17 13 16 76       55.508,82 

 

Aos salários previstos foram adicionados os encargos e benefícios, praticados pelas empresas 

concessionárias atuantes no mercado brasileiro e previstos em acordo coletivo com as 

categorias respectivas ou sindicatos de trabalho conforme quadro abaixo: 

Encargos e benefícios Referência 

Encargos Sociais 85% 

Adicional Noturno 20% 

Periculosidade 30% 

Vale Transporte R$ 4,38 

Vale Refeição R$ 18,23 

Fardamento por pessoa R$ 40,00 

Seguro de vida R$ 20,00 

 

Média dos gastos com pessoal prevista para o Terminal: 

 DESPESA PESSOAL R$/MÊS 

Salário Base 147.874 

Encargos 125.693 

Transporte 6.831 

Refeição 30.481 

Fardamento 3.040 

Seguro de Vida 1.520 

Treinamento  1.200 

TOTAL R$ 316.368 
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6.2. Outros Custos operacionais 

Neste grupo, são apresentados os Custos com serviços públicos, serviço de terceiros (que 

inclui manutenções e assessorias principalmente), materiais e outros gastos gerais previstos 

na estrutura do terminal, além do custo com pessoal apresentado no item anterior. 

Tal dimensionamento levou em conta: 

 As informações fornecidas pela SCPAR durante o processo de elaboração da PMI, com 

referências de custos atuais praticados pelo terminal; 

 Impactos dos Investimentos previstos e das melhorias operacionais previstas; 

 Benchmarking da operação de outros terminais e experiência da SINART como 

concessionária. 

6.2.1. Custos com serviços públicos 

SERVIÇO PÚBLICO  DESCRIÇÃO R$/MÊS 

Energia Conta de Energia do Terminal  50.528 

Coleta de Lixo Despesas com Coleta de Lixo Mensal - Gde. Geradores 5.821 

Água/ Esgoto Conta de Água/Esgoto do Terminal  43.609 

Comunicação Despesas com Telefonia Fixa, móvel e Internet 2.375 

 

6.2.2. Custos com serviços de terceiros 

(manutenção, assessorias e licenças) 

SERVIÇO DE TERCEIROS  DESCRIÇÃO R$/MÊS 

Manutenção Manutenções Elevador, Escada Rolante, Câmeras, Grupo Gerador 5.213 

Licenças Licenças de Softwares 2.750 

Manutenção de TI Manutenção de TI 2.550 

Assessoria / Consultoria PJ Assessoria Contábil, Fiscal e Auditoria Externa 10.630 

Assessoria Jurídica Assessoria Jurídica e Tributária 4.530 

Qualidade Assessoria Externa de Qualidade/ Auditoria p/ aferição de IQS 8.860 
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6.2.3. Custos com materiais (limpeza, 

manutenção e escritório) 

MATERIAIS R$/MÊS 

Limpeza 7.200 

Manutenção  6.090 

Consumo 2.821 

Escritório 441 

Impressos 2.413 

Outros Materiais 2.000 

 

6.2.4. Outras Despesas 

ESTADIA E REPRESENTAÇÃO  DESCRIÇÃO R$/MÊS 

Viagens  Viagens a Serviço do Terminal 500 

Outros Custos Transporte, alimentação a serviço do Terminal 450 

OUTRAS DESPESAS R$/MÊS 

Outras Despesas 200 

Despesas Bancárias 400 

 

6.3. Seguros e garantia 

A projeção de seguros e garantias considerou as obrigações previstas para todo o prazo 

contratual que a Concessionária deverá manterá em vigor, relativas as apólices de seguro que 

deverão estar definidas no Edital de Concessão, seguindo as recomendações apresentadas no 

Volume 4 – Análise Jurídica e Fundamental Legal. Neste estudo foram previstos, além da 

Garantia de execução do contrato, seguro engenharia, durante a fase de investimento para a 

ampliação e melhorias do Terminal, Responsabilidade Civil e o seguro operacional, conforme 

disponibilidade no mercado brasileiro. 

O quadro abaixo resume as coberturas e prêmios previstos para cada uma das modalidades 

de seguro e garantias prevista: 

SEGUROS E GARANTIA VALOR EM RISC0 
% DO 

PRÊMIO 
R$/MÊS 

(MÉDIA ATÉ 3º ANO) 
R$/MÊS 

(A PARTIR 4º ANO) 

Garantia de execução 
(operação) 

8.659.127 1,00% 7.216 7.216 
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Garantia de execução CAPEX 
(implantação até o 3º ano) 

9.761.201 1,50% 12.201 - 

Risco Engenharia 
(até o 3º ano) 

7.332.957 0,25% 1.528 - 

Responsabilidade Civil Obra 
(até o 3º ano) 

7.332.957 0,50% 3.055 - 

Seguro Operacional  
(all risk) 

78.419.956 0,30% 19.605 19.605 

TOTAL   43.605 26.821 

 

As coberturas previstas estão descritas abaixo: 

Garantia de execução do contrato: como garantia do fiel cumprimento das obrigações 

contratuais estimado com 2,5% do total das receitas projetada ao longo da concessão.  

Garantia de execução do contrato de CAPEX: como garantia do fiel cumprimento das 

obrigações contratuais estimado com 30% do total dos investimentos necessários para a 

ampliação e melhorias do novo terminal. 

Seguro de riscos de engenharia: do tipo “todos os riscos” que estarão vigentes durante todo o 

período de execução das obras envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos 

e/ou despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura (construção instalações e 

montagem, englobando todos os testes de aceitação), bem como:  

 cobertura básica de riscos de engenharia;   

 erros de projetos;   

 risco do fabricante;   

 despesas extraordinárias;   

 despesas de desentulho;  

 alagamento, inundação;   

 período de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados nas obras. 

O valor em risco previsto considerou o valor das obras do período até o 3º ano da concessão, 

prazo este necessário para a conclusão da ampliação e melhorias do novo terminal. 

Seguro Responsabilidade Civil - Engenharia: danos causados a terceiros durante a fase de 

obra:   

 cobertura adicional para responsabilidade cruzada;   

 acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;   

 acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação em vigor;   

 danos decorrentes de poluição súbita; e   
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 cobertura adicional para responsabilidade cruzada;   

O valor em risco previsto considerou o valor das obras do período até o 3º ano da concessão, 

prazo este necessário para a conclusão da ampliação e melhorias do novo terminal. 

Seguro Contra todos os Riscos (Operacional): do tipo “all risk” para danos materiais cobrindo 

perda, destruição ou danos em todos ou em qualquer bem integrante da Concessão, 

incluindo responsabilidade civil da operação. Está previsto seguro padrão, que se considera 

normalmente, de acordo com padrões internacionais para empreendimentos desta natureza, 

nas seguintes modalidades:  

 danos patrimoniais;   

 pequenas obras de engenharia;   

 tumultos, vandalismos, atos dolosos;   

 incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;   

 danos a equipamentos eletrônicos (baixa voltagem); 

 roubo e furto qualificado (exceto valores);   

 danos elétricos, vendavais e fumaça;   

 danos causados a objetos de vidros;   

 acidentes de qualquer natureza;   

 alagamento, inundação. 

O valor em risco previsto neste estudo considerou o valor atual do terminal mais o total dos 

investimentos necessários para a ampliação e melhorias do novo terminal. 

6.4. Ressarcimento de despesas 

Está previsto como um redutor de custos, o ressarcimento proporcional da área ocupada de 

despesas de energia elétrica, água e esgotos e outros consumos, visto que esse reembolso 

não se configura como receita, não sendo, portanto, passível de cobrança de impostos sobre 

o mesmo.  

O cálculo do referido ressarcimento de despesas, equivalente às cotas condominiais, foi 

aplicado sobre as receitas de locação de lojas, considerando como premissa para sua 

estimativa o percentual de 10% sobre as receitas de aluguel previstas. 

6.5. Outorga 
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O projeto prevê que o Poder Concedente terá direito ao recebimento de um pagamento de 

Outorga pelo direito de explorar o terminal rodoviário ao longo dos anos de concessão. 

O primeiro tipo será considerado como um investimento. Trata-se da Parcela Inicial de 

Outorga prevista de  

R$ 2.256.645,68. Este pagamento será amortizado no resultado linearmente pelo prazo da 

concessão. 

A seguir apresentamos um quadro resumo dos Custos e Despesas Operacionais previstos 

neste Estudo de Viabilidade. 
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6.6. Quadro resumo dos custos e despesas para o Terminal 

 

Valores em R$ mil
DESPESAS E CUSTOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Operação  6.645  6.524  6.477  6.305  6.295  6.286  6.258  6.249  6.240  6.240

Despesa Pessoal  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800
Serviço Público  1.573  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452
Serviço de Terceiros  414  414  414  414  414  414  414  414  414  414
Materiais  252  252  252  252  252  252  252  252  252  252
Estadia e Representação  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
Seguros  e  Garantias  535  540  494  322  322  322  322  322  322  322
Outras Despesas  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
Taxa de Fiscalização  180  183  189  189  192  196  206  209  212  212
Reembolso de Condominio (127) (135) (142) (143) (155) (168) (206) (218) (230) (231)

Total  6.645  6.524  6.477  6.305  6.295  6.286  6.258  6.249  6.240  6.240
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A diferença dos custos em função dos cenários de demanda ocorre nas linhas vinculadas à receita bruta, que são os custos com garantia 

de execução do contrato. 

 

DESPESAS E CUSTOS Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20
Operação  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239

Despesa Pessoal  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800
Serviço Público  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452
Serviço de Terceiros  414  414  414  414  414  414  414  414  414  414
Materiais  252  252  252  252  252  252  252  252  252  252
Estadia e Representação  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
Seguros  e  Garantias  322  322  322  322  322  322  322  322  322  322
Outras Despesas  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
Taxa de Fiscalização  213  213  213  213  213  213  213  213  213  213
Reembolso de Condominio (231) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232)

Total  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239

Valores em R$ mil
DESPESAS E CUSTOS Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30
Operação  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239

Despesa Pessoal  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800  3.800
Serviço Público  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452  1.452
Serviço de Terceiros  414  414  414  414  414  414  414  414  414  414
Materiais  252  252  252  252  252  252  252  252  252  252
Estadia e Representação  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
Seguros  e  Garantias  322  322  322  322  322  322  322  322  322  322
Outras Despesas  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
Taxa de Fiscalização  213  213  213  213  213  213  213  213  213  213
Reembolso de Condominio (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232)

Total  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239  6.239
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7. BENCHMARKING DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

DO TERMINAL RITA MARIA 

Os custos operacionais dos Estudos estão baseados em referências e análises dos custos 

históricos informados pela SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. – SCPAR, bem como, através 

de análises de benchmarking de Terminais Rodoviários similares.  

Os Terminais Rodoviários devem oferecer um mínimo de conforto aos passageiros que 

aguardam a partida dos ônibus, como área de estacionamento, bares, restaurantes, lojas, 

sanitários, entre outros, se destacando os seguintes aspectos: 

 atendimento ao passageiro e usuário dos Terminais; 

 presteza do atendimento às demandas das empresas parceiras e locatários; 

 transparência na relação com seus parceiros e clientes; 

 capacidade tecnológica. 

Sendo assim, para fins de análise de benchmarking, seguem abaixo alguns exemplos dos 

principais Terminais Rodoviários no Brasil, com características operacionais similares ao 

Terminal Rodoviário de Rita Maria e que serviram de balizador para análise de benchmarking 

deste estudo.  

As informações dos Terminais Rodoviários abaixo podem ser extraídas dos seus Editais de 

Concorrência, que estão publicados em sites oficiais localizados na Internet. 

DESCRIÇÃO/ TERMINAL Rita Maria - SC Cuiabá-MT Teresina-PI 
São José dos  

Campos-SP 
São Luís- MA 

FONTE: 
Estudos/ Equipe 

PPI-SC 

Edital de 

Licitação 

Edital de 

Licitação 

Edital de 

Licitação 

Edital de 

Licitação 

ANO PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL  
2020 2015 2016 2018 

POPULAÇÃO DA CIDADE 

(IBGE) - 2020 
508.826 618.124 868.075 729.737 1.109.000 

POPULAÇÃO DO ESTADO 

(IBGE) - 2020 
7.252.502 3.526.220 3.281.480 46.289.333 7.114.598 

ÁREA TOTAL DO TERMINAL 

- M2 
70.447 55.925 66.844 63.718 12.000 

ÁREA CONSTRUÍDA DO 

TERMINAL - M2 
19.541 16.613 10.000 8.050 4.000 

MÉDIA DE EMBARQUES - 

MÊS 
76.701 60.493 81.421 137.680 58.000 

QUANTIDADE DE 

FUNCIONÁRIOS 
76 78 73 55 40 

PRAZO DE CONCESSÃO 30 anos 25 anos 25 anos 25 anos 20 anos 
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INVESTIMENTO PREVISTO 

Base (Dez/20) 
28.956.990 21.837.858 5.460.533 6.061.753 5.842.507 

BASE DA TARIFA dez/20 dez/20 dez/20 dez/20 dez/20 

TARIFAS 

Intermunicipal: R$ 

3,88 

Interestadual: R$ 

6,95 

Internacional: R$ 

7,77 

Até 150 km: R$ 

2,40 

Acima de 150 

km: R$ 7,60 

Intermunicipal 

- Curta 

Distância: R$ 

1,50 

- Média 

Distância :R$ 

2,70 

- Longa 

Distância: R$ 

3,95 

Interestadual: 

R$ 5,05 

Intermunicipal 

- Até 40km: R$ 

1,00 

- De 40 km a 80 

km: 

R$ 1,80 

- Acima de 80 

km: R$ 5,70 

Interestadual: R$ 

6,20 

Intermunicipal 

Até 80 Km: R$ 

2,00 

De 81 km a 200 

km:  

R$ 2,50 

Superior a 200 

km: R$3,00 

Interestadual: 

R$ 4,00 

OUTORGAS DEVIDAS 

(Estudos do Edital)  
          

Variável Mínima 
Sem outorga 

variável 

1% sobre a 

Receita Bruta 

2% sobre a 

Receita Bruta 

7% sobre a 

Receita Bruta 

4% sobre a 

Receita Bruta 

Na assinatura do 

contrato 

Mínimo de R$ 

2.256.645,68 

Mínimo de R$ 

500.000,00 
- 

Fixa de R$ 

6.000.000,00 
- 

Carência no Pagamento da 

Outorga 
Sem Carência 36 meses 24 meses Sem Carência 12 meses 

 


