
\ DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE SERVigOS PUBLICOS

N9 704/89R E S 0 L U g A 0 CTPC-DF

0 CONSELHO DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO 

DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigoes que 

Ihe confere o artigo 22, inciso III do Deere? 

to nR 9.269, de 13 de fevereiro de 1987, com 

binado com o artigo 45, § 22 do Regulamento 

do Transporte Publico Coletivo do Distrito Fj? 

deral, aprovado pelo Decreto 10.062, de 

de Janeiro de 1987, e
05

considerando as normas do Decreto n2 11.418, 
de 13 de Janeiro de 1989, de reajuste 

custos;
de

considerando o reajuste dos custos de 

de-obra a partir de 12 de junho, bem como os 

aumentos dos pregos de insumos necessaries a 

produgao dos servigos, ocorridos no perfodo 

compreendido entre os dias 12 e 31 de maio de 

1 989;

mao-

con si derando, final mente, o estudo feito pelo 

Departamento de Transportes Urbanos e o voto 

do Conselheiro Damasio Batista de Lucena, cons^
ta rites do processo administrative n2........
030.007.018/89, por unanimidade.

RESOLVE:

1. Aprovar o estudo de custos unitarios 

os servigos de transporte publico coletivo do tipo convencional, 
munerados atraves do Caixa Unico, contido no processo supracitado.

para
re

2. Proper ao Exce1entTssimo Senhor Governador 

do Distrito Federal a fixagao de novos pregos unitarios para r e m u n e
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ragao das empresas operadoras dos servigos de que trata o item ant£ 

rior, con forme o quadro seguinte, constante do estudo ali menciona
do:

Gustos Unitarios para vigencia a 
partir de 19 de junho de 1989 (NCz$/km)EMPRESA

PIani1 ha "A" P1 ani1ha "B"

AT vorada 

Pioneira 

T C B 

VIPLAN

0,9202 

1 ,0121 

0,9392 

0,8902

0,7846
0,8681
0,7805
0,7534

3. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua 

blicagao, revogadas as disposigoes em contrario.
pu

Brasilia, 07 de julho de 1989.
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