
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SERVigO SPUBLICOS

RESOLUgAO 636 /89-CTPC - DFN2

0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO 

DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigSes 

Ihe confere o artigo 2^ , inciso VII 

to 9.269 de 13 de fevereiro de 1986, combina 

do com os artigos 60, incisos IV e VII, e 

seu paragrafo unico, do Regulamento do 

de Transporte Publico Coletivo do Distrito Fede 

ral, aprovado pelo Decreto 10.062, de 05 

janeiro de 1987, e

DO
que 

do Deere

62 e
Sistema

de

considerando que a maximizagao da Clexibilidade 

de utilizagao da frota e fator de redugao 

custos de produgao dos servigos;
dos

considerando que a mudanga de condigao, de 

manente para circunstancial, da vinculagao 

matica do veiculo a area de operagao 

expressivamente para aumentar essa 

de;

per
cro

contribui 
flexibilida

considerando, ainda, que a utilizagao de urn sis^ 

tema mais maleavel de identificagao 

das origens e destines possibilita maior
cromatica

rap^
dez e menores custos para seu aperfeigoamento;

considerando, finalmente, as propostas oriundas 

do estudo feito pelo Departamento de 

tes Urbanos e o parecer do Conselheiro 

cio Britto Hagel

Transpo£ 

Deocle
, ambos constantes do proces 

so administrative n^ 0 30.00 347 3 /89, nor maioria,

RESOLVE :

1. Estabelecer nova padronizagao para a pintura 

externa e os elementos informativos de linha, origem e destine.
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para os onibus utilizados no servipo convencional do Sistema 

Transporte Publico Coletivo do Distrito Federal.
de

2. Estabelecer, para a padronizapao da 

externa, as especificagoes contidas no Anexo I desta 

com as seguintes caracteristicas basicas:

pintura 

Resolupao,

I - fundo branco em toda a superficie
inclusive os para-choques;

externa
do vexculo,

faixa horizontal, envolvendo todo o 

lo, abaixo da linha de janelas, na cor 

za clxra, com largura de 560 mm (quinhentos 

e sessenta milimetros);

II veicu
cin

III - inscripao do numero do veiculo e do nome
empresa em caracteres pretos, nas posipoes 

e dimensbes definidas no Anexo I;

da

3. Estabelecer, para a padronizapao dos 

tos informativos de linha, origem e destine, as especificapoes coji 
tidas no Anexo II desta Resolupao, com as seguintes 

cas basicas:

elemen

caracteristi

I - veiculagao, no visor frontal localizado ac_i 
ma dos para-brisas, do codigo cromatico, nu 

mero, nome e itinerario simplificado da li 

nha em operapao;

II - veiculagao, em placa intercambiavel local^i 
zada ao lado da porta de embarque, dos c6d_L 

gos cromaticos de origem e destino e do nu 

mero, prepo de passagem, itinerario sinteti 
tico e, quando for o caso, indicative 

integrapao da linha em operapao;
de

III - inscripao, junto as portas de embarque
desembarque, de sinais indicatives de entra 

da e saida, respectivamente.

e
/

1500 bis. - 100x1 -06/88DF/SDCA/006



DISTRITO FEDERAL 03

4. Estabelecer o prazo de 150 (cento 

ta) dias corridos para a implantagao, em todos os vefculos da fro 

ta autorizada, da padronizagao de que trata esta Resolugao.

e cinquen

5. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua 

publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Brasilia, 14 de abril de 1989.
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