
DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE SERVigOS PUBLICOS

RESOLUgAO N9 635 /89 - CTPC/DF

0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO 

DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigoes que 

Ihe confere o art i go 22, iricisos VII e IX, do 

Decreto n2 9.269, de 13 de fevereiro de 1986, 
coTibinado com o artigo 45, paragrafo 12, 
Regulamento do Sistema de Transports Publico 

Coletivo do Distrito Federal, aprovado 

Decreto n2 10.062, de 05 de Janeiro de 

ten do em vista o disposto no artigo 

do Decreto n2 9.268, de 13 de fevereiro 

1986, na redagao dada pelo Decreto n2 11.418, 
de 13 de Janeiro de 1989, e

d o

pel o 

1987, 
72, §42,

de

considerando que a redugao da idade media 

frota de servigo permits a diminuigao 

cional do fndice de frota reserva 

a garantia da continuidade do servigo;

da
propor

necessario

considerando que e dever do Estado zelar 

la eficiencia economica do sisterna de transpo£ 

te publico coletivo, el iminando custos julgados 

desnecessaries;

pe

considerando, finalmente, o estudo feito pelo 

Departamento de Transportes Urbanos e o
Deoclecio Britto Hagel , 

administrative

pare
cer do Conselheiro 

ambos const antes do processo 

n2 030.003.473/89,

RESOLVE:

1. Fixar, para o calculo da frota reserva 

finida na Resolugao ri2 634/89-CTPC/DF, os percentuais discrimina 

dos no quadro abaixo:

de
I
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IDADE MEDIA 
DA FROTA 

(ANOS)

PERCENTUAL DA 
FROTA .RESERVA

100 - 3 

3,01 - 5 

a c i m a d e 5
15
20

a 1 te 

e t a r i o
2. Estabelecer as seguintes normas para 

ragao da frota reserva, em fungao da variagao do perfil 
da frota total de cada empresa:

I - ocorrendo redugao na idade media que im 

plique redugao da frota reserva, a empr_e 

sa podera ter aumentada sua quota de pro 

dugao quilometrica especificada;

ocorrendo aumento na idade media que im 

plique aumento da frota reserva, o Depa^ 

tamento de Transportes Urban os procedera 

a uma revisao da quota de produgao quilo^ 

metrica especificada para a empresa, 
modo a adequar essa quota a frota de sej^ 

vigo resultante:

11

de

3. A aplicagao do disposto no item anterior se 

ra' feita atraves de estudo elaborado pelo Departamento de T r a n _s
portes Urbanos e aprovado pelo Conselho do Transporte Publico Co
letivo do Ditrito Federal.

4. Esta Resolugao entra em vigor na data de 

sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Brasilia, 14 de abril de 1.989.

WAD JO IDE
Pr f

DIE'GUES ARTHUR C0ELH0 DE MEL
Membro Membro
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DE0CLECI0 B R I T/f 0 - (4 A G E LORION CLfrtlDIO DO NAS^IMENTO 

Membro Membro

ROBERTO IRES,CAMPOS ADALBERTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE 

Membro ( /Membro

A DE LUCENA
Membro
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