
DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES

res oil u g a o N 5 1.688 /91 -CTPC/DF

0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETI_ 

VO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atr:L 

buigoes que Ihe confere o artigo 22, inci^ 

sos II e IV, do Decreto n9 9.269, de 13 

de fevereiro de 1986, combinado com 

artigo 45, paragrafo l9, do Regulamento 

do Sistema de Transporte Publico Coleti^ 

vo do Distrito Federal, aprovado 

Decreto .n9 10.062, de 05 de Janeiro de 

1987 e

o

pelo

considerando o estudo realizado pelo D£ 

partamento de Transportes Urbanos, corns 

tante do processo n9 030.009.012/91 e o 

relate da Conselheiro Antonio de Melo Nas 

pimento, feito na 1159 Reuniao 

deste Conselho;

Ordinaria

considerando os onus adicionais verifi_ 

cados nos custos dos servigoseaja exis 

tencia de significative deficit penden 

te do Caixa Unico;

considerando, finalmente, que a decisao 

final sobre a materia devera levar 

conta aspectos socials, politicos e eco 

nomicos (deficits publicos), por 

midade,

em

unani

RESOLVE :

1. Levar ao conhecimento do Excelentis-
simo Senhor Governador do Distrito Federal que, ate o final de ju 

Iho, o deficit operacional do Caixa Unico do Sistema de Transporte
casa dePublico Coletivo, pendente de pagamento, devera atingir a

Cr$ 1.000.000.000,00;
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2. Submeter ao exame e decisao de 

Excelencia o conjunto de hipoteses constantes do Quadro I, onde fjl 
cam caracterizados os reflexes financeiros sobre o Caixa Unico, no

Sua

mes de agosto, dentro de possiveis valores aplicaveis a revisao de
Publicoreceita no servigo convencional do Sistema de Transporte 

Coletivo do Distrito Federal;

3. Apresentar proposta no sentido 

que, caso ocorram reajustes, sejam fixadas novas tarifas para 

Servigo Executive adotando-se percentual identico ao 

para o servigo convencional e, para o Transporte de Vizinhangq percen 

tual relativamente menor com o objetivo de melhor aproveitar a 

manda especifica para esse sistema alternative.

de
o

selecionado

de

4. Esta Resolugao entra em vigor na 

ta de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.
da

Brasilia, 01 de agosto de 1991
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