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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SERVIQOS POBLICOS

RESOLUQfiO N9 612/89 - CTPC/DF

0 CONSELHO DO TRANSPORTE POBLICO COLETIVO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuigoes que The confere o ar 

tigo 29, inciso IX,do Decreto n<? 9.269 , de 13 de feve 

reiro de 1986, combinado com o artigo 45 e sen para 

grafo 29, do Regulamento do Sistema de Transoorte pQ 

blico Coletivo do Distrito Federal, aprovado pelo De 

creto n9 10.062, de 05 de Janeiro de 1987, tendo em
vista o disposto no artigo 79, §49, do Decreto n9 ... 

11.418, de 13 de Janeiro de 1989, e

considerando a necessidade de cuidar para que os dados 

utilizados no calculo dos custos, dos services remune 

rados atraves do Caixa Onico, reflitam com a maior fi 

delidade possTvel , a realidade do sistema;

considerando, ainda, os estudos realizados pelo Depar 

tamento de Transportes Urbanos e os pareceres da Coji
selheira Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva, todos 

constantes do processo administrative n9 030.015332/
88,

RESOLVE:

1. Aprovar os seguintes percentuais de qui1ometragem 

improdutiva ("morta"), por empresa, para utilizagao da remuneragao 

dos servigos de transporte coletivo pages atraves do Caixa Onico:

Alvorada: 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco 

centesimos porcento);
Pioneira/Planeta : 8,08%(oito inteiros e oito cen 

tesimos porcento ) ;
TCB: 5,44%(cinco inteiros e quarenta e quatro cen 

tesimos porcenjji) ;
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IV VIPLAN: 6,24% (seis inteiros e vinte e quatro cen^ 

tesimos porcento).

2. Determinar ao Departamento de Transportes 

que, conforme a legislagao vigente, atualize os valores do Percurso 

Medio Anual (PMA) utilizando os novos valores constantes da pega nP 

17 do processo administrative nP 030.015332/88.

Urbanos

3. Os valores mencionados nesta Resolugao devem 

utilizados para o calculo da remuneragao dos servigos prestados a 

partir de 1? de fevereiro de 1989.
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4. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publi^ 

cagao, revogadas a Resolugao n? 174/86-CTPC/DF, de 30 de dezembro
de 1986, e demais disposigoes em contrario

Bra si 29 de margo de 1989
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^ Presidente
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