
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 - São usuários potenciais do Sistema de Transporte Coletivo: 
 

1.1 - Moradores das unidades residenciais dos condomínios Bella Vita, Cielo Vita, Dolce Vita, Mare Vita, 
Stella Vita e Terra Vita, cadastrados na forma do seu Estatuto; 

1.2 - Moradores e hóspedes dos apart-hotéis Barra Premium e Barra First Class, na forma aprovada pela 
AGE de 21/08/2019; 

1.3 – Empregados das administrações dos condomínios residenciais associados, somente à serviço, desde 
que haja disponibilidade de lugares;  

1.4 – Empregados da AMN, somente à serviço, desde que haja disponibilidade de lugares. 
 

2 -  O embarque nos veículos só será permitido mediante a utilização do sistema de controle de acesso que 
estiver em vigor. 
 

2.1 - A apresentação visual de credencial válida e/ou identidade ao motorista ou fiscal poderá ser exigida, 
a critério destes; 

2.2 - Os usuários efetivos que embarcarem sem fazerem uso do sistema de controle de acesso em vigor, 
ou que se recusarem a apresentar a credencial, ou que desrespeitarem qualquer regra estabelecida no 
Regulamento, serão impedidos de continuar a viagem e deverão se retirar do veículo, sob pena de 
multa.  

 

3 - Os itinerários deverão ser rigorosamente cumpridos, tal como definidos, observando os pontos de 
embarque e desembarque. O desembarque e embarque se dará exclusivamente nos lugares previamente 
definidos no itinerário, desde que o usuário avise ao motorista sua intenção, com a devida antecedência. 
 

3.1 - É considerada falta grave, passível de multa no valor equivalente à metade da cota associativa 
aplicada à unidade vinculada ao usuário infrator, forçar ou tentar forçar o motorista a alterar as rotinas 
pré-definidas ou desacatá-lo quando em serviço. 
 

4 -  Além das obrigações gerais definidas pelas regras da civilidade, coletividade e boa educação, os usuários 
obrigam-se a arcar com os ônus decorrentes dos danos que venham a provocar no interior dos veículos, 
respondendo, inclusive, por seus dependentes, empregados e convidados. 
 

4.1 - Idosos, grávidas, pessoas com criança de colo e com dificuldades de locomoção, terão prioridade 
para acessar o veículo, obrigatoriamente no limite de 10% do número de assentos. Cessado este 
limite, deverão respeitar a ordem da fila com os demais usuários; 

4.2 - A temperatura do ar condicionado será fixada em 22º, podendo ser reduzida para até 19º apenas no 
período de calor intenso. Não poderá ser alterada a pedidos individuais. 

 

5 - Não ingressar no interior dos veículos com animais, objetos de grande volume e outros considerados 
incompatíveis com o serviço, sendo vedado o acesso aos veículos com itinerário urbano (AMN x Metrô e vice-
versa) de usuários em trajes de banho e sem camisa. 
 

5.1 - Quando for o caso de o veículo cumprir itinerários extras com destino ao píer da balsa ou praias, os 
trajes de banho serão permitidos desde que os usuários estejam em condições adequadas, de forma a 
zelar pela higiene e preservação do veículo, cabendo ao motorista ou fiscal avaliar. 

5.2 - Será permitido o transporte de pranchas, cadeiras e barracas, apenas no bagageiro externo do 
veículo, podendo haver limitações a serem definidas pelo motorista ou fiscal. 
 

6 - Os motoristas dos veículos não deverão ser incomodados durante o trajeto, sendo vedado aos usuários 
conversar com os mesmos, sob pena de serem responsabilizados em caso de acidente. 
 

7 - A AMN e a Cedro não se responsabilizarão por objetos perdidos no interior dos veículos. Os objetos 
encontrados e entregues ao motorista serão encaminhados à Administração da AMN, onde permanecerão 
pelo prazo de 90 (noventa dias). Não havendo procura, após este prazo os objetos serão doados a 
instituições de caridade. 
 

8 - É proibido:  
8.1 - O embarque de menores de 12 (doze) anos desacompanhados;  
8.2 - Viajar na cabine do motorista; 
8.3 - Colocar os pés sobre os bancos; 
8.4 - Utilizar equipamento sonoro sem o uso de dispositivo de escuta individual; 
8.5 - Incomodar os demais passageiros com brincadeiras, ruídos ou algazarras; e 
8.6 - Fumar ou ingerir bebidas alcoólicas no interior dos veículos. 

 
  

Ver Regulamento Completo no site www.condominiomundonovo.com.br 
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