
DISTRITO FEDERAL
SECRETAIRA DE SERVigOS PUBLICOS

RESOLUgAO 622 /89 - CTPC/DFN2

0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DISTRI 
TO FEDERAL, no uso das atribuigoes que Ihe 

o artigo 22, incisos III e IX, do Decreto n2 9.269,
confere

de 13 de fevereiro de 1987, combinado com o artigo 

45, § 22, do Regulamento do Sistema do Transporte
Publico Coletivo do Distrito Federal, aprovado pelo 

Decreto n2 10.062, de 05 de janeiro de 1987, tendo
em vista o disposto no Decreto n2 11.418, de 

janeiro de 1989, nor maioria, e
13 de

considerando a necessidade de apropriar adequadamen 

te o custo do capital investido em frota, 

a preserver a capacidade das empresas de 

niveis desejaveis de renovagao;

de modo
manter os

considerando, tambem, o estudo realizado pelo Depar; 
tamento de Transportes Urbanos e o parecer do 

selheiro Roberto Mauricio Pires Campos, 
tantes do processo administrative n2 030.000213/89,

Con
ambos cons

RESOLVE :

1. Alterar a Nota Explicativa n2 3, que acompanha 

as Planilhas de Gustos Unitarios constantes do Manual de Operagao
do Caixa Gnico, na forma dada pela Resolugao n2 173/86, de 30 de de
zembro de 1986, do Conselho do Transporte Publico Coletivo 

trito Federal, que passa a vigorar com a seguinte redagao:
do Di s

"(3) REMUNERAgAO DO CAPITAL IMOBILIZADO EM FROTA

0 custo do investimento em frota operacional 
e calculado pelo Custo de Recuperagao de Capital, 

com base na publicagao Serie Textos, n2 10,
EBTU - Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos, 
como descrito a seguir:

da
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a) o Custo de Recuperagao de Capital e 

atraves da seguinte formula:
calculado

t n
[(Vj-VRR) x FRC (i,n-j) + VRr x i]x Nj

m=l j=0CRr =

t n
z: z: N3
m=l j=0

Onde:

Vj = valor do vefculo com n anos de vida, 

lado a partir da aplicagao do 

de desgaste, relative a idade n (CDn), sobre 

o prego do veiculo novo (excluida a rodagem);

ealeu 

coeficiente

VRr = valor residual do veiculo, ao final da vida 

util regulamentar, correspondente 

(vinte e cinco por cento) do prego do veicu 

lo novo (excluida a rodagem);

a 25%

i = taxa de remuneragao do capital de 12% 

ano;
ao

Nj = numero de veiculos em cada faixa 

considerando-se que os veiculos 

em cada grupo foram adquiridos

1' U

etaria, 
constantes 

no inicio 

n-l|—n;de cada periodo: Q 2

FRC(i,n-j) = fator de recuperagao do capital en 

contrado em tabelas financeiras para i= 12% 

a . a . ;
n-j = periodo de recuperagao do capital cori 

siderando-se n como vida util 
como o numero de anos de uso do vei 
culo ate a epoca do calculo, com base 

no ano de fabricagao do chassis.

e j

j = vida util dos cimibue, estabelecida em:

1500 bis. - 100*1 -06/88DF/SDCAAX36



7

DISTRITO FEDERAL 03

- 10 anos para veiculos do tipo articulado 

e PADRON/EBTU-GEIPOT;
- 7 anos para deraais tipos de onibus.

m = numero de tipos de veiculo.

b) estando, excepcionalmente, incluidos na
veiculos com idade superior aos limites regula 

mentares, a remuneragao do capital imobilizado 

correspondente e calculada atraves da seguinte 

formula:

f rota

n
VRy x i x Nj

m=l j-0CRV
t n

Nj

m=l j=0

Onde:

VRV = valor residual do veiculo com vida
regulamentar vencida, calculado a partir 

da aplicagao do coeficiente de desgaste, 
relative a idade do veiculo, sobre o pre 

go do veiculo novo (excluida a rodagem);

util

- os demais simbolos da formula sao os 

mesmos definidos na alinea anterior.

c) os coeficientes de desgaste mencionados 

alineas anteriores, calculados de acordo 

metodologia descrita a folha n^ 

so administrative ne 030.000213/89, 
belados a.seguir:

nas
com

17 do proces
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VALORES DE COEFICIENTES DE DESGATE

DISCRIMINAgAO
VIDA UTIL REGULAMENTAR

FAIXA
ETARIA 7 ANOS 10 ANOS

0 1 1,0000 

0,9257 

0,8425 

0,7493 

0,6449 

0,5280 

0,3970 

0,2500 

0,2315 

0,2107 

0,1874 

0,1613 

0,1320 

0,0993 

0,0625

1,0000 

0,9573 

0,9094 

0,8558 

0,7957 

0,7284 

0,6532 

0,5691 

0,4746 

0,3688 

0,2500 

0,2394 

0,2274 

0,2140 

0,1990 

0,1821 

0,1633 

0,1423 

0,1187 

0,0922 

0,0625

1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 -10

10 -1 1
1 1 -12
12 -13
1 3 -14
14 -15
15 -16
16 -17
17 -18
18 -19
19 -20
20 -21

obs: Adotou-se um valor residual de 25% ao final da vida 
util regulamentar do veiculo, com reaplicagao da se 
rie sobre esse valor, a partir do 1^ ano subsequen 
te.

2. Determinar a aplicagao dos dispositivos 

anterior ao calculo dos pregos unitarios para remuneragao dos servi 

gos prestados a partir de 1^ de fevereiro de 1.989.

do item

3. Esta Resolugao entra em vigor na data de 

blicagao, revogados os itens 2, alinea "a", e 4 da Resolugao 

199/87-CTPC/DF, de 06 de margo de

sua pu
n2

7, e demais disposigoes em con
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cont. da Res. no 622/89 DISTRITO FEDERAL 05

trario.

Brasilia, 07 de abril de 1.989.
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Membro

Arts diEgues ELH0 DE MELLO
Membro Meifibro

REGINA S. D. ARAOJO PEREIRA 
Membro
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