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0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das competencias que The confere o ar_ 

tigo 2Q, inciso VII, do Decreto nQ 9.269, de 13 de fe 

vereiro de 1986, combinado com o artigo 60, inciso V, 
do Regulamento do Sistema de Transporte Publico Col£ 

tivo do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nQ 

10.062, de 05 de Janeiro de 1987, tendo em vista o 

disposto no artigo 57, inciso XXIV, do mesmo Regulameji 
to, e

cons i derando a necessidade de el imi narem-se , definitj_
onibu svamente, da frota do servigo convencional , os 

com tempo de utilizagao superior aos limites vigentes;

consi derando, tambem que a existencia de uma sistema^ 

tica unificada contribuira para uma maior eficacia e 

eficiencia dos esforgos conjuntos, das empresas e do 

governo, desenvolvidos com vistas a renovaqao 

nente da frota do sistema;
perma

considerando, final mente, a sugestao do Conselheiro 

Jose Ribeiro Carneiro Neto, contida em seu parecer as 

fls. 39 e 40 do processo nQ 030.017545/90, por 

r i a,
mai o

RESOLVE:

1. Estabelecer, para as empresas operadoras do servj_ 

po convencional do Sistema de Transporte Publico Coletivo do Distri 
to Federal, a obrigatoriedade da apresentapao, ate 31 de dezembro 

de cada ano, da programapao de substituipao de veiculos.com idade a 

veneer, a ser executada no ano subseqiiente.

dever a2. A programapao de que trata o item anterior 

indicar as aquisipoes e substituipoes programadas para cada mes 

ano e estar acompanhada de comprovantes dos pedidos de fornecimento 

e de copias dos compromissos de entrega dos fabricantes, 

de carrocerias, quando for o caso.

do

i n c 1 u i n d o
o s
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3. 0 nao cumprimento das obrigagoes da empresa re1ati_ 

vas a renovagao de frota, nos termos dos artigos 57, inciso II, 60, 
inciso V, e 66, todos do Regulamento do Sistema de Transporte Publi_ 

co do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nQ 10.062, de 05 de 

Janeiro de 1987, combinados com a Resolugao nQ 176/87-CTPC/DF, dara 

causa a revogagao parcial da permissao da empresa infratora e a sub£ 

tituigao dos veiculos em situagao irregular por igual numero de vej_ 

culos pertencentes a outra empresa, observada a legisla^ao pertinen
te.

4. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publ_i 
cacao, revogadas as disposigoes em contrario.

Brasilia 01 de agosto de 1991
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