
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES

RESOLUQAO 1626/9 1 C T P C / D FN e

0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO 

DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

goes que Ihe confere o artigo 23, inciso 

III, do Decreto n5 9.269, de 13 de feve 

reiro de 1986, combinado com o artigo 45, 
§ 23, do Regulamento do Transporte Publi 
co Coletivo do Distrito Federal, aprovado 

pelo Decreto n2 10.062, de 05 de Janeiro 

de 1987, e

atribui

considerando as normas do Decreto 

12.228, de 22 de fevereiro de 1990, 
reajuste de custos;

n2

de

considerando a alteragao nos padroes 

alocagao de mao-de-obra empregada na pro 

dugao de servigos, decorrente da redugao, 
prevista em Acordos Coletivos, das jorna 

das de trabalho dos Rodoviarios a partir 

de l2 de agosto de 1989;

de

considerando a necessidade de adaptar os 

valores de remuneragao do servigo conven 

cional de transporte publico aos 

tros operacionais vigentes em abril 
1991 e aos pregos de insurnos e 

obra utilizadosna sua produgao;

parame
de

mao-de-

considerando a necessidade de continuida 

de nos procedimentos relatives ao 

Unico, envoivendo a apropriagao de custos 

e medigao dos servigos prestados, para 

emissao de notas de Debito/Credito, 
vistas ao recolhimento ao Caixa e/ou paga 

mento as operadoras dos saldos devidos em 

cada periodo de medigao;

Caixa

a
com
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considerando, finalmente, o estudo feito 

pelo Departamento de Transportes Urbanos 

constante do processo administrativo 

030.006.168/91 e o voto do 

Antonio de Melo Nascimento, por maioria.

ne
conselheiro

RESOLVE :

1. Aprovar o estudo de custos 

para os servigos de transportes publicos coletivos do tipo con 

vencional, remunerados atraves do Caixa Unico, contido no pro 

cesso n^ 030.006.168/91.

unitarios

2. Proper ao Excelentissimo Senhor Cover 

nador do Distrito Federal a fixagao, em carater provisorio, de 

novos pregos unitarios para remuneragao das empresas 

ras dos servigos de que trata o item anterior, conforme quadro 

seguinte, constante do estudo ali mencionado:

operado

DISTRITO FEDERAL - CUSTOS UNITARIOS PARA REMUNERAQAO DAS 

TADORAS DE SERVigOS DE TRANSPORTES ATRAVES DO CAIXA UNICO

Servigos prestados a partir de 1® de abril/91

PRES

Planilha "A" 
(Cr$/km)

Planilha "B"Operadoras (Cr$/km)

ALVORADA 203,9554
208,6058
214,2026
194,8680
279,4657

189,7608
194,5081
199,5478
180,3085
263,0665

PLANETA
TCB
VIPLAN
EMTC
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3. Esta Resolugao entra em vigor na data 

revogadas as disposigoes em contrario.de sua publicagao

Brasilia, 14 de junho de 1991.
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