
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SERVigOS PUBLICOS

R E S 0 L U Q A 0 N2 778 /89 CTPC/DF

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

o artigo 2^, inciso III do Decreto n^ 9.269, de 13 

de fevereiro de 1987, combinado com o artigo 45, ^ 

2^,do Regulamento do Transporte Publico Coletivo do 

Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n2 10.062, 
de 05 de Janeiro de 1987, e

considerando as normas do Decreto ns 11.418, de 

de Janeiro de 1989, de reajuste de custos;
13

considerando o reajuste dos custos de mao-de-obra a 

partir de is de agosto, bem como os aumentos 

pregos de insumos necessarios a produgao 

vigos, ocorridos no periodo compreendido entre 

dias is e 31 de julho de 1989;

dos
oos ser

os

considerando a alteragao nos padroes de 

da mao-de-obra empregada na produgao dos servigos, 

decorrente da redugao, prevista em Acordos

alocagao

Coleti^
vos, das jornadas de trabalho dos Rodoviarios a par
tir de is de agosto/89;

considerando que a reavaliagao dos fatores de util_i 
zagao de mao-de-obra necessarios a apropriagao 

custos, devera demandar detalhados levantamentosjun 

to as operadoras.

de

considerando a necessidade de continuidade nos pro 

cedimentos relatives ao Caixa Onico, envolvendo 

apropriagao de custos e a medigao dos servigos press 

tados, para a emissao de notas de Debito/Credito, com 

vistas ao recolhimento ao Caixa e/ou pagamento as /i / 
operadoras dos saldos devidos em cada periodo de me V1 
digao;

a

considerando, finalmente, o estudo feito pelo Depar 
tamento de Transportes Urbanos e o voto da Conselhei

, constantes do pro 
por unanimida-

Ivelise M. Longhi P. da Silva 
cesso administrative ns 030.010.174/
ra

4T
DF/SDCA/006 !. - 100x1 -06/88



2DISTRITO FEDERAL

RESOLVE:

1. Aprovar o estudo de custos unitarios para os ser 

vigos de transporte publico coletivo do tipo convencional, remune^ 

rados atraves do Caixa Onico, contido no processo 030.010.174/
89 .

2. Proper ao Excelentlssimo Senhor Governador
em carater provisorio, de

do
Distrito Federal a fixagao 

gos unitarios para remuneragao das empresas operadoras dos serv^ 

gos de que trata o item anterior, conforme o quadro seguinte,cons

novos preJ

>
tante do estudo all mencionado:

CUSTOS UNITARIOS PARA VIGENCIA A PARTIR DE 
12 DE AGOSTO DE 1989 (Ncz$/km)EMPRESA

PLANILHA"B "PLANILHA "A"

1,3766
1,5376
1,4272
1,3503

A1vorada 

Planeta
1,6314 

1,8220 

1,7427 

1,6136
TCB
VIPLAN

3. Recomendar ao Departamento de Transportes 

a adogao de medidas que visem agilizar o processo de determinagao 

dos novos parametros necessaries a apropriagao dos custos de mao- 
de forma a permitir o calculo dos custos definitives 

serem posteriormente propostos ao Senhor Governador para 

tuigao dos valores referidos no item anterior.

Urbanos

de-obra a
substi

4. Esta Resolugao entra em vigor na data de 

blicagao, revogadas as disposigoes em contrario.
sua pu

Brasilia, 31 de agosto de 1989.

^ UrUM-----
PEDRO MAURICIO CABRAL TEIXEIRA
Presidente

.1 mmrrp. da silva ARTHUR XO 

Mem
ELLO

b LMembro
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DAMASIO BATLSTi/,DE LUC ENA 

Membro ^
PIREVCAMPOSROB>•

Membro
J

rpy.

REGINA S. D. ARAOJO PEREIRA 

Membro
CLAUDIO /A/L 
Membi'trxl^7

ES

deoclEcio br/itto hagel
Membro
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