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I - APRESENTAgAO

0 Conselho de Transportes Pub licos Coletivos, conforme Re 

solugao n2 1464/91 - CTPC/DF de 25 de abril, determinou o prazo de 

trinta dias ao Departamento de Transportes Urbanos - DTU, para 

apresentagao das Rotinas Operacionais e Normas de Procedimentos.
a

0 presente documento tem como objetivo atender as deterrni 
nagoes descritas acima e visa tambem, maximizar as 

geradas pelo sistema de tacografos a serem utilizadas pelas em- 
presas operadoras.

informagoes
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Ill - PROCEDIMENTOS PARA O ENCAMINHAMENTO E AVALIAgAO DOS DISCOS- 
DIAGRAMA

1. recolhem os discos-diagrama 

nas garagens e pontos de soltura das empresas e,apos formarem os lo 

tes correspondentes, preenchem os recibos (em duas vias) com as 

racteristicas e quantidades dos lotes a serem entregues. Estes lotes 

devem ser encaminhados ao NI, junto com o recibo correspondente 

operagao, no periodo de 05:00 as 10:30 boras. Os documentos so serao 

aceitos dentro do prazo determinado.

Os representantes das empresas

ca

a

0 Nucleo de Informatica recebe e confere os lotes dos 

cos-diagrama, assina os recibos, devolvendo a 1§ via ao representan 

te da empresa.

2. dis-

Os SCO's so serao digitados quando acompanhados pelo disco- 

diagrama. Na ausencia do disco, o SCO sera retirado e encaminhado a 

GARV/NC0 para analise. Esses documentos poderao ser objeto de recur 

so por parte das empresas.

3.

0 Nucleo de Informatica, apos a digitagao dos Boletins 

Controls da Operagao - SCO's, encaminha os mesmos, juntamente 

os discos-diagrama e os espelhos.ao Nucleo de Controls para analise.

4. de
com

r
0 Nucleo de Controls da Operagao - NCO selecionara 

mente os discos-diagrama que serao motives de analise amostra1 por: 
cidade, linha, frota,populagao, pontos de soltura, terminals, 
sas, ou percentua 1 aleatorio, autos de infragao reclamagoes, entre ou 

tros.

5. prev.1 a-

empre

Caso o numero de SCO's com irregularidades, na primeira fa 

se do recurso (espelhos), nao alcance o minimo de 20%, o Nucleo de 

Controls da Operagao - NCO utilizara os outros metodos de selegao 

de discos-diagrama. referidos acima.

6.

Cabera a Gerencia de Analise de Recursos de Viagens - GARV/ 
NCO, atraves da constituigao de uma equips de analise de discos-dia 

grama, proceder as rotinas de analise e a emissao do Relatorio Com
parative BCO/DISCOS.

7.

«*



Esse relatorio sera encaminhado ao Nucleo de Informatica e 

a Divisao de Fiscalizagao.
8.

0 Nucleo de Informatica procedera a retirada ou inclusao dos 

documentos ou viagens inconsistentes, de acordo com a analise realrL 

zada pela GARY, atraves do Relatorio Comparative BCO/DISCOS.

9.

A Divisao de Fiscalizagao atraves do Relatorio Comparative
processara

10.
BCO/DISCOS procedera a lavratura do Auto de Infragao e
as multas.

As empresas operadoras terao ate o 5(quinto) dia util, apos 

a emissao da nota de debito - credito , para interpor recurso, 
escrito, ao Diretor do Departamento de Transportes Urbanos - 

conforme reza o Decreto 9.268 de 13 de fevereiro de 1986, Capitu 

lo 42, artigo 18, inciso 12, relative a Instituigao do Caixa Onico.

11.
por

DTU,

Apos o primeiro recurso,o process© sera desenvolvido de acor 

do com os procedimentos usualmente realizados pelo Departamento.
12.

Os discos-diagrama permanecerao de posse do Departamento de 

Transportes Urbanos - DTU pelo perfodo de tres dias uteis, a contar 

do recebimento destes pela GARV/NCO.

13.

Apos o prazo definido no item acima, os discos-diagrama es- 

tarao disponiveis as empresas operadoras no NCO, assim como, os dis 

cos-diagrama nao utilizados para analise.

14.
r

Os discos-diagrama deverao ser arquivados pelas empresas por 

urn periodo de no minimo dois anos, podendo os mesmos serem requisi- 

tados pelo DTU para novas analises dentro deste prazo, a qualquer mo 

mento.

15.

0 DTU utilizara os dados provenientes dos discos-diagrama pa 

ra a implementagao do planejamento da programagao operacional do sis^ 

tema.

16.

As empresas operadoras poderao utilizer os discos-diagrama
como elemento comprobatorio nos recursos de viagem e/ou auto de in
fragao, entre outros.

17.



IV - NORMATIZAgAO DOS PROCESSOS DE ANALISE DA GARV, ATRAVSs DOS Dl^ 

COS-DIAGRAMAS

jg RECURSO:

Ease: Espelhos e Analise Amostral.

os discos-diagrama serao lidos
acordo com a FICHA 01, onde as informagoes sobre o numero do 

lo, data, hodometrosinicial e final, horarios desaida e chegada,tem 

po de viagem, quilometragem, velocidade e tempo de parada, 
ser preenchidos.

Fica estabelecido que1. de
veicu

deverao

/
Fica estabelecido que, apos levantado os dados dos discos- 

diagrama, serao estes confrontados com o preenchimento realizado 

pelos prepostos das empresas, nos documentos de controle operacio- 

nal - BCD's.
Os itens que serao confrontados na FICHA 01 sao os relati 

vos ao numero do documento, numero do vexculo, data hodometros ini 
cial e final, horarios desaida e chegada, tempo de viagem, quilome 

tragem e tempo de parada.

2.

As irregularidades verificadas constarao da FICHA 02 e 

rao encaminhadas ao Nucleo de Informatica para digitagao e a 

sao de Fiscalizagao, para o processamento das multas.

3. se-
Divi-

Tipos de irregularidades que serao confrontadas 

BCD's e os discos-diagramas, conforms a sequencia de letras a seguir: 
. Quanto ao funcionamento do tacografo-. 

a - inexistencia do disco-diagrama; 
b - ma colocagao do disco-diagrama; 
c - tacografo com defeito;
d - abertura do tacografo durante a operagao.

4. entre os

. Quanto a operagao do servigo de transporte coletivo: 

e - numero do veiculo no disco-diagrama nao corresponds
ao do BCD;

f - a data da operagao no disco-diagrama nao corresponds 

a do BCD;
g - oshodometros inicia1 e final no disco-diagrama nao cor 

respondem ao do BCD;



h - os horarios do BCO sao incompativeis com os horarios 

registrados no disco-diagrama; 
i - os tempos de viagem no BCO sao incompativeis com os 

registrados no disco-diagrama; 

j - a quilometragem registrada no disco-diagrama e incom 

pativel com o numero de viagens realizadas no BCO.

Outras irregularidades a serem consideradas quando da 

lise do disco-diagrama:

. quanto a operagao do veiculo:
1 - velocidade incompativel com o local; 

m - paradas nao prevista no roteiro de viagens; 
n - descumprimento de parada obrigatoria; 

o - alteragao do itinerario previsto na linha; 

p - defeitos mecanicos, eletricos e outros; 

acidentes.

5. ana

q

. outras irregularidades serao codificadas pela letra 

com as devidas explicagoes.

n rii

2' Fase: LCOP1s

Os pedidos de reconsideragao interpostos pelas empresas,re 

lativos as viagens nao admitidas pelo confronto do disco-diagrama e 

BCO, seguirao os mesmos procedimentos ja realizados, quando das via 

gens nao admitidas pelo SITUR.

1.

Os prazos, os formularies e os codigos a serem utilizados 

na apresentagao dos recursos pelas empresas seguirao os ja estabe- 

lecidos para os recursos de viagens nao admitidas pelo SITUR.

2.

■ 3. Fica estabelecido que todas as viagens nao admitidas 

desconformidade de informagoes, contidas no disco-diagrama e 

receberao mensagens de erros que identificarao imediatamente a 

cusa das viagens pelo SITUR.

por
BCO,

re

4. Todos os recursos de viagens realizados pelas empresas ope 

radoras deverao ser acompanhados pelos discos-diagrama. Caso nao a 

serao recusados por falta de documentagao comprobatoria.contega,

Fica estabelecido que quando houver erro de registro do pre 

posto, em relagap as informagoes nos BCO's, os discos-diagrama pq 

derao ser utilizados como elemento comprobatorio nos recursos 

viagens.

5.

de



As copias dos discos-diagrama das viagens recursadas deverao 

constar dos autos dos processes.
6.

25 RECURSO:

Essa fase se processara da mesma forma e, em 

com o segundo recurso das viagens nao admitidas pelo SITUR, obedecen 

do os prazos, os codigos e os formularios ja estabe lecidos pelo DTU.

concordancia,

I

r
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V - INSTRUgdES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE ANA 

LISE COMPARATIVA BCO/DISCO-DIAGRAMA (FICHA 01)

(



V - INSTRUgOES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE ANALISE COMPARATIVA 

BCO/DISCO-DIAGRAMA (FICHA 01)

0 analista de posse do BCO e do disco-diagrama devera proce 

der aos seguintes passes:

. Identificar os discos-diagrama padrao das linhas na qual 
o vefculo operou;

. comparar visualmente o disco-diagrama padrao com o disco 

do vefculo, identificando de imediato as possfveis dife- 

rengas;

. preencher a ficha de analise comparativa BCO/disco-diagra 

ma da seguinte forma:
. N2 DO DOCUMENTO: ordem seqllencial do BCO 

. DATA: dia, mis e ano da operagao

. VEfCULO: n2 de ordem do vefculo que deu origem ao disco 

. EMPRESA: nome da empresa

. Km INICIAL E FINAL: a leitura do registro da quilometra
gem inicial e final no disco

. SEQ.: ordem seqtlencial das viagens 

. LINHA: numero da linha

. HOR.SAfDA BCO: horario de safda registrado no BCO 

. HOR-SAfDA DISCO: horario de safda registrado no
diagrama do vefculo

. DIF.: diferenga constatada entre o horarfo 

no BCO e lido no disco-diagrama 

. HOR.CHEGADA BCO: horario de chegada registrado no 

. HOR. CHEGADA DISCO: horario de chegada lido no disco 

. DIF.: diferenga constatada entre o horario de chegada 

registrado no BCO e lido no disco-diagrama 

. TEM.DE VIAGEM BCO: total de horas em que o vefculo
lizou a(s) viagem(s) em uma mesma Id. 
nha, registrada no BCO

. TEM.DE VIAGEM DISCO: tempo de viagem real que o vefculo
realizou a(s) viagern(s)

. DIF.: diferenga dos valores do tempo de viagem registra 

dos no BCO e no disco-diagrama 

. Km BCO: numero de viagens registrados no BCO, em uma mes 

ma linha, multiplicado pela sua extensao especi. 
ficada

. Km DISCO: somatorio do numero de viagens em uma mesma li 

nha lidos no disco-diagrama
. DIF.: diferenga dos valores total's de km encontrados no 

BCO e no disco-diagrama

disco-

registrado

r BCO

rea



. VEL. ESP.TRECHO: quilometragem total calculada em uma mej3
ma linha do BCO dividida pelo tempo 

tal de viagem calcu lado
velocidade real lida no disco-diagrams em 

uma mesma linha
. DIF.: diferenga dos valores totais encontrados nas 

dades especificadas no trecho e lida no disco 

. VEL.M&DIA: velocidade media admitida nos trechos 

. VEL.MAXIMA: velocidade maxima admitida nos trechos 

. OBSERVA^AO: quaisquer irregularidades constatadas no BCO 

e no disco-diagrama dos vexculos

to-

. VEL.ESP.DISCO:

veloci

. apos o preenchimento dos dados sera feita a analise dos mes 

mos ;
. apos a analise, a ficha sera encaminhada aos setores deters 

minados, dentro do prazo estipulado.

r
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N» DOCUMENTO:

n* vei'culo: — 
empresa:

data: FI C H AGERENCIA DE ANALISE DE RECURSOS DE VIAGENS - GARV / NCO 
FICHA DE ANALISE COMPARATIVA BCD / DISCO - DIAGRAMA HOD. INICIAL:

final:------ Ol
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VI - INSTRUQ&ES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE CORRE 

QdES DAS VIAGENS INCONSISTENTES NO ESPELHO E NO 

COMPARATIVO BCO/DISCO-DIAGRAMA (FICHA 02)

f



VI - INSTRUgftES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE CORREgOES DAS VIA 

GENS INCONSISTENTES NO ESPELHO E NO COMPARATIVO BCO/DISCO-DIA 

GRAMA (FICHA 02)

O analista de posse do BCO e do disco-diagrama devera 

ceder aos seguintes passes:
Pr°.

. Identicar as viagens inconsistentes no espelho e no com- 

parativo BCO/disco-diagrama da seguinte forma:

. EMPRESA: nome da empresa 

. DATA: dia, mes e ano da operagao 

. FOLHA: numero do mes especificado no documento 

. DIA: dia do mes especificado no documento 

. VEfCULO: numero do vexculo

. ROLETA ANTERIOR: registro do numero de passageiros que
passaram pela roleta na viagem/dia an 

terior
HORA: horario de inxcio da viagem 

LINHA: numero da linha
LOCAL: codigo do SITUR do terminal de origem 

HORA : horario de chegada da viagem 

LOCAL: codigo do SITUR do terminal de chega-

. PARTIDA

. CHEGADA

da
registro do numero total de passaged^ 

ros que passaram pela roleta durante 

a viagem
. OBS.: assinatura do analista que prencheu o documento, 

sua matricula e a data.

ROLETA:

. encaminhar o documento no prazo estipulado aos 

determinados.
setores



GERENCIA DE ANALISE DE RECURSOS DE VIAGENS - GARV/ NCO 
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VII APLICATIVOS DO DISCO-DIAGRAMA NO DESEMPENHO DA 

OPERAgAO DO SERVigO DE TRANSPORTE COLETIVO
BANO/DF

UR

r"
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DISTRITO FEDERAL

PROCESSO NQ 030.020355/90 

Interessado: DTU/ST
Assunto: Utilizacao do Tacografo nos Onibus Coleti^os de Passageiros 

do Distrito Federal
RELATOR: Cons. JOAQUIM JOSE GUILHERME DE ARAGAO

Sr. Presidente, Srs. Conselheiros ,

Apos aprovagao da instalagao obrigatoria dos tacogra 

fos em todos os veiculos do STPC/DF, bem como do calendario de inst£ 

lagao conforme idade dos ve-lculos, pelo presente Conselho, ficou o 

DTU encarregado de elaborar a rotina de analise de discos-diagrama 

remetidos diariamente, para fins de controle e f i seal i zagao do servi_ 

Co. £ o resultado desse ultimo trabalho que venho relatar, dessa vez.
Os processes de coleta dos discos, seleqao amostral, £ 

nalise, decisao acerca da aceitaqao ou nao de viagem ou boletim ana^ 

lisado e de recurso da mesma decisao estao si stemati zados na documen^ 

tagao remetida, consistente de fluxogramas explicativos do processo 

global, e normas quanto: a) aos procedimentos para o encaminhamento 

e avaliagao dos discos-diagrama; b) aos processes de analise da GARV, 
atraves dos di scos-di agrama; c) ao preenchi mento da ficha de anali_ 

se comparativa BCO/Disco-diagrama (Ficha 01); d) ao preenchi mentoda 

ficha de correqoes das viagens inconsistentes no "espelhd' e no com 

parativo BCO/Disco-Diagrama (Ficha 02); e) ao uso do disco-diagrama 

na avaliaqao geral do desempenho da operagao do servigo de Transport 
te Coletivo Urbano no DF.

Da documentagao analisada e explicagoes verbais 

piementares oferecidas pelos prepostos do NCO depreende-se o segui£ 

te procedimento:

com

a) os discos e os boletins seriam enviados diariamente pelas empre^
sas ao Nucleo de Informatica (NI); o qual assinaria urn recibo; a 

entrega do disco seria obrigatoria, caso contrario o BCO sera
retirado e objeto de recurso;

b) 0 NI digitaria os Boletins, ja constatado as primeiras inconsis^ 

tencias em urn relatorio especial ("espelho"); em seguida, os es^ 

pelhos e, posteriormente, os BCD's e discos, serao remetidos ao 

NCO;

c) 0 NCO precedera a primeira analise; que e dos espelhos;conferin

DF/SCDATO6 2.000 Bl». - 100x1 - 11/90



DISTRITO FEDERAL

do as informagoes problematicas com os respectivos discos;conf 
mando falha, a viagem ou boletim e retirado, constando em relat£

imediatario especial ("de retirados", Ficha 02) a ser remetido 

mente ao NI, que digitara o LOOP com mensagem de erro, objeto de
recurso da empresa; simu 11aneamente, as viagens e boletins 

Ihos serao remetidos ao DFTU, que lavrara a infragao; por 

1 ado

fa
outro

os boletins aprovados serao enviados ao NI, que digitara o
LOOP;

d) No recurso da empresa, o NCO procedera uma analise mais 

rizada do boletim e, tambem 

do nota complementar se deferido o recurso; no caso de 

mento, cabera a empresa proceder o^recurso.

pormeno
obri gatori amente, do disco, expediji

indeferi

r' e) Estima-se que os discos/boletins constantes em espelhos perfarao 

cerca de 10 a 15% da amostra de controle, que devera ser de 20%. 
0 restante da amostra sera composto por uma selegao aleatoria ou 

dirigida por cidade, linha, frota, populagao, ponto de solturaou
contendoainda, pelos discos/boletinsterminal ou empresa; 

viagens objetos de reclamagao ou autos de infragao.
ou

f) Para, este restante, o procedi mento seria: o NCO avisaria, ainda 

em° Co-r-ma de digitagao, ao NI o tipo de amostra desejada, e o NI 
remeteria os correspondentes boletins e discos,CU partir dan, o 

processo seguiria o mesmo rumo descrito acima.

g) E detalhado o processo de leitura comparativa dos discos e 

tins, mediante o preenchimento da Ficha 01 

ao nQ do documento, do veiculo, data, marcas de odometro inicial e 

final, horarios de saida e chegada das viagens, tempos de vi ageny 

j qui1ometragem e tempo dGL viagens, constados nos boletins e 

pectivos diagramas, observando-se as diferengas entre as 

fontes de informagoes.

bol£
com dados referentes

V-

res
duas

h) Ja numa Ficha 02 serao relatados casos irregulares (e apresent£
da uma lista de irregu1aridades a serem verificadas e apontadas)
para fins de encami nhamento a DFTU. Alem da i denti f icagao do vei^

a Ficha 02 CHH^s-t-araculo, da empresa, do boletim, da data 

horarios de chegada e partida, a linha de operagao e a diferenga
os

da roleta.

1) 0s procedimentos de recursos sao basicamente os mesmos atualmen
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te vigentes, sendo, no entanto, obrigatoria a remessa dos discos.

j) Os discos permanecerao durante 3 dias no DTU, sendo enviados 

empresas imediatamente em seguida; as empresas, por sua vez, 
manterao durante 2 anos a disposigao do DTU, sendo obrigatoria sua 

apresentagao quando dos recursos.

as
os

k) No ultimo anexo, sao apontados os diversos potenciais de utilize 

<pao adicional das informaqoes contidas nos di scos-di agrama, tanto 

para fins de planejamento, controle e fiscalizaqao (ind.pericias 

e vistorias); quanto para o controle economico.

Em conversaqao com os prepostos do NCO, me foi catego 

ricamente assegurada a viabilidade de analise de 20% do universe a_ 
mostral , ou seja, de 300 a 500 discos por dia, mediante emprego dos 

procedimentos e instrumentos (fichas) describes.
Julgo os procedimentos apresentados como adequados e

viaveis .
Assim sendo, volto a conclamar os Srs. Conselheiros para que 

provem as normas processuais expostas, para que, fina1mente,o STPC/ 
OF, possa contar com esse poderosissimo instrumento de controle 

mais breve espago de tempo possivel.

a

no

Brasilia, 11 de junho de 1991

GUILHERME DE ARAGA0Cons. J0AQUIM J

4
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