
Sistema de Transporte Público por 

Táxi do Município de Belo 

Horizonte



Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. –
BHTRANS, empresa pública vinculada a administração municipal 
de Belo Horizonte.

MISSÃO

Assegurar a mobilidade urbana orientada para a qualidade de vida
das pessoas e o desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte, 
contribuindo para a integração metropolitana.

VISÃO DE FUTURO 2020

Empresa de resultados, ágil e inovadora, reconhecida pela 
sociedade e referência em gestão e soluções de mobilidade urbana 
sustentável.

A Empresa



Objetivos estratégicos da BHTRANS

Promover um salto de qualidade dos 

serviços, equipamento e instalações 

relacionados à mobilidade

Promover um salto de qualidade dos 

serviços, equipamento e instalações 

relacionados à mobilidade



Projetos Estratégicos Finalísticos da 
BHTRANS

Inovação nos Serviços de Transporte Suplementar, Táxi e 
Escolar 
Regulamentar os serviços suplementar, táxi e escolar, 
conciliando o atendimento de qualidade aos usuários 
com a viabilidade do negócio do permissionário.



Sistema de Táxi

Permissionários Físicos:  5564

Permissionários Jurídicos: 35 / 433 permissões

Veículos: 5997

Taxistas: 11.473

Passageiros Transportados/Dia:

Convencional  - 80 mil 



Controle dos Operadores

Permissionário Físico:

Permissionário Jurídico: 

1 (um) veículo por permissão

2 (dois) condutores por veículo

1 (um) veículo

1 (um) condutor

De 6 a 30 permissões



Contagem:  383 permissões

Ibirité:  25 permissões

Ribeirão das Neves:  11  permissões

Municípios Conveniados 



Rotas 

Horário Obrigatório: 06:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira

Lotação máxima permitida: 4 (quatro) passageiros

Veículos autorizados: 

Táxi Lotação

Av. Afonso Pena – 106 veículos

Av. Contorno – 18 veículos

Tarifa: R$2.60

Pagamento em dinheiro

Fiat Idea
Chevrolet Meriva
Fiat Doblò
Renault Kangoo



Pontos de uso comum:

Pontos de Táxi

Evita deslocamento sem 
passageiro;

Democratização do espaço.



6 (seis) Centrais de Rádio;

Possuem 1700 taxistas cadastrados;

Informações mantidas por 6 (seis) meses; 

BHTRANS requisita os registros, sempre que necessário.

Centrais de Rádio



Idade Média Atual:   2,1 anos

Idade máxima:    5 anos

Frota de Táxi

Homologação do veículo:   Capacidade

Volume de porta-malas

Medidas mínimas de conforto



Perfil da Frota



Periodicidade das vistorias dos veículos táxi:

Vistorias



Certidões Criminais negativas das Justiças renovadas a cada 
5 anos: 

a) Justiça Federal;

b) Justiça Estadual da Comarca de Belo Horizonte;

c) Justiça Militar (Auditoria Militar);

d) Justiça Eleitoral;

e) Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte.

Avaliação dos Operadores

Atestado médico de sanidade física e mental renovado a cada 2 
(dois) anos para condutor com até 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade e anualmente para os demais. 



Curso de Formação dos Operadores dos Transportes Públicos de Belo 

Horizonte

Obrigatório;

Renovado a cada 5  anos;

Carga horária de 50 horas aula;

� Relacionamento Interpessoal;

� Noções de primeiros socorros, respeito ao Meio Ambiente e Convívio 

Social;

� Direção defensiva;

� Legislação de Trânsito.

Qualificação dos Operadores



Registro de Condutor (RC)

Informações disponíveis:

Foto;

Nome do operador;

Placa do veículo;

Validade;

Telefone para contato. 

Identificação dos Operadores



Alterações nos procedimentos e Regulamento;

Comunicados e informações urgentes;

Convocações.

Comunicação por SMS



Canais de Atendimento

Telefone: 156  - Outras Localidades: (31) 3429-0405

Internet: www.bhtrans.pbh.gov.br – Fale Conosco

Posto de Atendimento:  BHTRANS

Rodoviário:  Entrega de objetos esquecidos



O Registro de Solicitação aberto pelo usuário acarretará:

Convocação do operador;
Apuração dos fatos;
Anotação no prontuário da advertência ou da multa aplicada.

Fiscalização Administrativa



Fiscalizações programadas

Operação Para-Pedro

Fiscalização em Campo



Penalidades

Advertência Escrita;

Multa;

Suspensão;

Cassação.

Penalidades e Medidas Administrativas 

Medidas Administrativas

Apreensão da Autorização de Tráfego do 
veículo;

Apreensão do Veículo;

Apreensão do Registro de Condutor.



Infrações que acarretam abertura de Processo Administrativo:

Exercer a atividade em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias 
psicoativas;

Exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por 
crime culposo ou doloso, salvo nos casos de autorização judicial;

Expor ou usar indevidamente arma de qualquer espécie quando em serviço;

Exercer a atividade transportando substância entorpecente ou  alucinógena;

Permitir que pessoa não-autorizada pela BHTRANS, ou cadastrada em 
permissão de outro permissionário ou de outra empresa permissionária, opere o 
veículo, quando em serviço.

Processo Administrativo Disciplinar



Em 2010 foram abertos 58 (cinquenta e oito) 
processos, que resultaram em:

4 (quatro) permissões cassadas;

7 (sete) operadores penalizados com multa, 
suspensão e pontuação no prontuário;

40 (quarenta) aguardando decisão;

7 (sete) arquivados.

CPPAD
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar

É garantido o contraditório e a ampla defesa.



Rastreamento de Veículos

544 (quinhentos e quarenta e quatro) veículos 
cadastrados;

Financiamento pela Mídia Táxi.



Taxímetro biométrico: os taxímetros somente serão acionados após 
o operador, cadastrado no veículo, registrar a impressão digital.

Fiscalização eletrônica: será realizada através das informações 
coletadas do taxímetro biométrico.

Led no visor externo.

Evoluções



Identidade Visual: novo Layout para os veículos táxis do 
município de Belo Horizonte.

Ações em Andamento



Táxi Especial: veículos com alto padrão de conforto e segurança 
para os usuários.

Ações em Andamento



OBRIGADA

Jussara 

Bellavinha

jussarab@pbh.gov.
br


