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20.2. DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 26.204 

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal – foi criado pelo decreto n.° 8.043, de 19 
de junho de 1984, sob a denominação de departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, 
tendo como atribuições o planejamento, a avaliação de desempenho, a caracterização da demanda e da 
oferta de serviços, a elaboração dos estudos dos custos de serviços e dos níveis tarifários, a gestão, o 
controle e a fiscalização dos serviços públicos de passageiros, a administração e a operação de terminais. 

Por meio da Lei n.° 241, de 28 de fevereiro de 1992, o DMTU foi transformado em Autarquia, 
passando a ter personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e relativa capacidade 
de gestão dos interesses a seu cargo. 

Em 2003, por meio do decreto n.° 23.902, o DMTU teve sua denominação alterada para 
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS. 

O regimento interno do DFTRANS, aprovado pelo decreto n.º 27.660, de 24 de janeiro de 2007, 
define como competência básica à administração direta das seguintes funções de governo: 

I. Planejar, gerir, controlar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, público e privado; 

II. Planejar, gerir, controlar e fiscalizar a infraestrutura de apoio ao sistema de transporte 
público coletivo; 

III. Executar políticas, programas e estudos definidos pela Secretaria de Estado de 
Transportes, referentes ao transporte público coletivo do Distrito Federal; 

IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos serviços de transporte público coletivo 
do Distrito Federal, bem como supervisionar, controlar e fiscalizar a sua prestação; 

V. Assegurar a estabilidade nas relações entre o Poder Público, concessionários, 
permissionários e usuários; 

VI. Assegurar a prestação adequada dos serviços de transporte público coletivo do Distrito 
Federal quanto à qualidade, regularidade, eficiência, segurança, conforto e modicidade da tarifa; 

VII. Exigir o cumprimento de critérios e parâmetros operacionais, tecnológicos e demais 
normas e instrumentos, legalmente estabelecidos; 

VIII. Assessorar a Secretaria de Estado de Transportes sempre que solicitada; 

IX. Elaborar e promover a aplicação de normas e procedimentos operacionais referentes ao 
funcionamento dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, da Câmara de Compensação 
de Receitas e Créditos e do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

X. Gerir e operacionalizar o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e 
Créditos; 

XI. Gerir o Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

XII. Promover a eficiência técnica e econômica dos serviços de transporte público coletivo 
delegados, submetidos à sua competência de gestão, controle e fiscalização; 

XIII. Acompanhar o desempenho dos delegatários e demais contratados, tornando públicos 
os relatórios de atividades dos serviços prestados; 

XIV. Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas destinados à 
implementação de melhorias na prestação de serviços de transporte público coletivo no Distrito Federal; 

XV. Analisar e se manifestar sobre propostas de legislação e normas relativas ao controle, 
fiscalização e gestão dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal; 

XVI. Estabelecer critérios para obter informações referentes aos delegatários e prestadores 
de serviços terceirizados; 

XVII. Promover, quando necessário, a realização de auditoria técnico-operacional e 
econômico financeira nos delegatários; 

XVIII. Fixar normas complementares e disciplinares da prestação e utilização dos serviços de 
transporte público coletivo, determinando, inclusive, prazos para o cumprimento de obrigações; 

XIX. Definir procedimentos e rotinas de fiscalização dos elementos componentes do sistema 
de transporte coletivo do Distrito Federal; 

XX. Propor alterações em seu regimento interno; 

XXI. Aplicar, na forma da lei, as sanções regulamentares ou penalidades para infrações 
previstas nos regulamentos e códigos disciplinares do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal; 

XXII. Elaborar sua proposta orçamentária; 

XXIII. Promover a integração entre o DFTRANS, órgãos do Distrito Federal e entidades 
representativas da sociedade e empresarial, visando ações que promovam a melhoria do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 
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XXIV. Relacionar-se com outros organismos públicos federais ou distritais no planejamento ou 
avaliação de planos, programas ou projetos de interesse do DFTRANS que envolvam participação 
comunitária; 

XXV. Promover a gestão da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e do 
atendimento prestados pelos delegatários e pelo DFTRANS; 

XXVI. Exercer outras atribuições correlatas às suas finalidades. 

Atualmente, as atividades desenvolvidas pela Entidade estão pautadas nos seguintes pilares 

organizacionais: 

Missão – Promover e gerir o transporte público do Distrito Federal, proporcionando melhoria na 

qualidade dos serviços prestados através de ações que garantam comodidade, eficácia e segurança para a 

população do Distrito Federal e Entorno. 

Visão – Ser reconhecida pela sociedade como referência de gestão do transporte público 

coletivo do Distrito Federal e Entorno. 

 

Objetivos Estratégicos 

– Ampliar as facilidades de deslocamento da população residente nas Regiões 
Administrativas do DF e Entorno; 

– Melhorar a qualidade dos deslocamentos na malha viária, nos transportes motorizados 
coletivos (modal rodoviário); 

– Melhorar a gestão do sistema de transporte público coletivo no DF e no Entorno; 

– Implementar o gerenciamento integrado de informações sobre transporte; 

– Simplificar, modernizar e racionalizar os processos organizacionais; e 

– Capacitar e profissionalizar os servidores com os conhecimentos alinhados à demanda da 
área.  

O DFTRANS busca garantir à população um transporte eficiente e seguro, fiscalizando a área 
de transporte, colocando em prática o direito de ir e vir do cidadão, com conforto e no menor tempo 
possível. O enfoque é o usuário e o objetivo é aumentar a oferta de transporte para que a população seja 
atendida satisfatoriamente, sempre tendo uma atenção particular com os idosos,  portadores de deficiência 
ou necessidades especiais. 

 
Para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro o 

DFTRANS conta com a seguinte força de trabalho: 

 

 

Força de Trabalho 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Com cargo em 
comissão 

Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 13 108 9 124 259 

Requisitados 

Órgãos do GDF 2 10 3 59 74 

Órgãos Estaduais 0 0 0 0 0 

Órgãos do Governo Federal 1 0 0 0 1 

Servidores comissionados, sem vínculo efetivo 28 0 20 0 48 

Estagiários 0 48 0 16 64 

Subtotal (Força de Trabalho) 44 166 32 199 446 

(+) Cedidos para outros órgãos 1 1 1 0 3 

Total Geral 45 167 33 199 449 

Obs.: Posição em 31/12/2013.  

 

 

 

 

http://www.sejus.df.gov.br/paginas/subcid/subcid_01.htm
http://www.sejus.df.gov.br/paginas/subcid/subcid_01.htm
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1. Realizações por Programa 

 

PROGRAMA TÉMATICO:  

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 

  

OBJETIVO GERAL: 
 Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir 
da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE  13.345.000 58.337.918 47.782.982 46.337.593 

1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS  940.000 600.000 0 0 

2490 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL 100.000 100.000 0 0 

2490 - (EP)CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL 

300.000 0 0 0 

5187 - (EP)CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS ÔNIBUS 
NO SIA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO 40.000 0 0 0 

5576 - (EP)CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS NAS 
RAS-DISTRITO FEDERAL 500.000 500.000 0 0 

3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS  0 -90.082 0 0 

0004 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS--
DISTRITO FEDERAL 0 -90.082 0 0 

4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA  
12.300.000 7.750.000 7.667.771 6.222.382 

0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA--
DISTRITO FEDERAL 12.300.000 7.750.000 7.667.771 6.222.382 

6150 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO  5.000 50.003.000 40.115.211 40.115.211 

0002 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO--DISTRITO FEDERAL 5.000 50.003.000 40.115.211 40.115.211 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA  100.000 75.000 0 0 

7910 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 
DFTRANS- PLANO PILOTO 100.000 75.000 0 0 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0005 – Proporcionar à população do Distrito Federal um Sistema de Transporte Público Coletivo com 
qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a implantação de Sistema Inteligente de Transporte – 
ITS, a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, a melhoria da infraestrutura de 
transporte, a integração tarifária e o aprimoramento contínuo da gestão dos serviços de transporte 
público coletivo.  

 

Indicadores: 

 

Denominação do 
Indicador 

Unidade 
de Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado 
em 

 

Periodicidade 
de Apuração 

Desejado 
Fonte da 

Informação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

IPK – Índice de 
Passageiros por KM 

Unidade 1,08 31/12/2010 Mensal 1,15 1,20 1,25 1,30 
GCT 

DFTRANS 

Número das reclamações 
recebidas pelo DFTRANS 
em relação ao itinerário 
e/ou horário. 

Unidade 13.638 31/12/2010 Anual 11.000 10.000 8.000 6.000 
Ouvidoria 
DFTRANS 

Frota piloto do serviço 
básico monitorada a 
partir de Centro de 
Controle Operacional –
 CCO 

% - - Anual - 10 50 100 
DTI 

DFTRANS 
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Sistema de Transporte Público do Distrito Federal 

 

 

Conforme estabelecido na Lei n.º 4.011, de 12 de setembro de 2007, os serviços de transporte 

público coletivo integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) 

classificam-se em básico e complementar.  

O Serviço Básico é o mais importante e significativo dos serviços. Utiliza veículos do tipo 

micro-ônibus e convencional, alongado, padronizado e articulado, num total de 3.089 veículos alocados. É 

composto de 1.005 linhas que segundo suas características próprias, são classificadas em: 

 - Metropolitana 1 (Ligação Curta):  

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Metropolitana 2 (Ligação Longa):  

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Metropolitana 3 (Ligação Intermediária):  

o Cidade-Satélite / Cidade-Satélite; 

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Urbana 1 (Circular Curta):  

o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

 - Urbana 2 (Circular Longa):  

o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

 - Urbana 3 (Circular Interna):  

o Cidade-Satélite. 

No ano de 2013 foi finalizado o processo de licitação de ônibus a operar no Sistema Básico. Os 

trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Transportes do Distrito Federal, e contaram com a 

participação de técnicos do DFTRANS. Desde o dia 28 de julho até o final de 2013, foram colocados 1.246 

novos ônibus em circulação espalhados no Plano Piloto e nas cidades satélites do Distrito Federal, número 
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este próximo de 50% da frota nova licitada. A expectativa é que todos os novos veículos licitados, que 

totalizam 2.580 coletivos, sejam entregues até fevereiro de 2014. Isso representa uma renovação total da 

frota do DF, excluindo-se apenas os ônibus das cooperativas que possuem contratos vigentes com o GDF. 

Até o final de 2013, fizeram parte do serviço básico as empresas as empresas: Condor 

Transportes Urbanos, Expresso Riacho Grande, Expresso São José, Lotaxi Transportes Urbanos, Rápido 

Brasília Transportes e Turismo, Rotha Transportes, Rota do Sol Transportes e Turismo, Veneza, Viação 

Cidade Brasília, Viação Pioneira, Viação Planeta, Viação Satélite, Viplan Viação Planalto, Viva Brasília, 

além da empresa pública Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília LTDA – TCB. Também fizeram parte 

as cooperativas COOBRATAETE, COOPATAG, Cooperativa Alternativa, COOPERTRAN, COOTARDE, 

COOTRANSP e MCS Serviços.  

Com o fim do processo licitatório da nova frota de ônibus, no final de 2013, as empresas que 

passaram a fazer parte do serviço básico são: Expresso São José e Viação Pioneira, vencedoras da 

licitação que já operavam no STPC/DF; e as novas empresas também contempladas Auto Viação Marechal, 

Urbi Mobilidade Urbana (Consórcio HP-ITA) e Viação Piracicabana, além da TCB. Foram mantidas no 

sistema as cooperativas que já operavam anteriormente. 

O Serviço Complementar Rural, por sua vez, é composto por uma frota alocada de 107 

veículos para operar 88 linhas. O serviço é executado por operadores autônomos, conforme previsto na Lei 

n.º 407/1993. 

O Serviço Complementar Vizinhança utiliza veículos do tipo micro-ônibus, com capacidade 

de 26 assentos. É composto atualmente de 19 linhas distribuídas pelo Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste e 

Octogonal. Possui uma frota alocada de 61 veículos. O Serviço Especial Vizinhança era operado pelas 

empresas Condor e Lotaxi, e, desde 30 de dezembro de 2013, é inteiramente operado pela empresa Viação 

Piracicabana. São utilizadas nesse serviço, além das vias comuns ao convencional, vias internas, 

oferecendo a opção do deslocamento entre as quadras do Plano Piloto e os principais setores (Conjunto 

Nacional, Setor Comercial Sul, Esplanada, entre outros) com mais conforto e agilidade. 

O Serviço Complementar Executivo é operado pela Sociedade de Transporte Coletivo de 

Brasília LTDA – TCB, em 3 linhas, com uma frota alocada de 3 veículos. 

Além disso, em 2013 foram criadas 4 linhas especiais tendo em vista o transporte de 

torcedores durante a Copa das Confederações com caráter experimental para a Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, sendo 3 linhas realizadas através do Serviço Básico e 1 linha pelo Sistema Complementar 

Executivo. 

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal transportou, em média, 

30.542.012 passageiros/mês em 2013, resultando numa pequena queda de aproximadamente 2,56% em 

relação ao número apresentado em 2012. 

 

Atividades de Planejamento e Gestão 

Verificou-se ainda, que foram realizadas pela Gerência de Programação e Monitoramento – 

GPM – 980 intervenções no Sistema de Transporte Público do Distrito Federal – STPC/DF, sendo 294 

alterações na tabela horária e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e tempo de 

percurso. Ressalta-se que essas intervenções são executadas pelo DFTRANS atendendo a solicitação dos 

usuários do sistema e também tendo como base as pesquisas realizadas pelos técnicos da Entidade em 

pontos de parada e em terminais. 
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Ainda em 2013, foram criadas 30 novas linhas, inicialmente em caráter experimental por 180 

dias tendo em vista a nova sistematização por bacias do STPC/DF; e, pelo mesmo motivo, efetuada a 

operacionalização de 492 linhas. Também foram realizadas a reativação de 19 linhas, além de 122 

suspensões de operação. 

Quantidade de Intervenções Realizadas no STPC em 2011, 2012 e 2013 

Tipo de Serviço 2011 2012 2013 

Alteração de tabela horária, e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de 
controle e tempo de percurso 438 217 294 

Criação de linha (inclusive em caráter experimental por 18 dias) 26 24 30 

Operacionalização de linha 85 82 492 

Programação de Eventos * 296 - 

Suspensão de operação 124 127 122 

Reativação de linha 11 15 19 

Compartilhamento de linha 2 - - 

Desativação da Operação ou de Linha 13 - 23 

Retificação de Ordens de Serviço * 13 - 

Total 699 774 980 

*Serviços cuja prestação se iniciou no ano de 2012. 

Em 2013 não houve alteração na faixa tarifária, mantendo-se as mesmas tarifas praticadas nos 

anos de 2012 e 2011, sendo: 

Tipo de Linha Passagem Integral Decreto n.º 

Metropolitana 1 R$ 2,00 26.501/05 

Metropolitana 2 R$ 3,00 26.501/05 

Metropolitana 3 R$ 2,50 28.087/07 

Urbana 1 R$ 1,50 26.501/05 

Urbana 2 R$ 2,00 26.501/05 

Urbana 3 R$ 1,50 30.012/09 

 

Foram também realizadas outras atividades no que tange ao controle de custos e tarifas dos 

serviços de transporte urbano, tais como o cálculo de custos operacionais mensais, dos subsídios do passe 

Livre Estudantil e aos Portadores de Necessidades Especiais, e da remuneração devida aos 

concessionários vencedores do certame licitatório referente à nova frota de ônibus. 

Por fim, a ouvidoria do DFTRANS recebeu 8.911 reclamações em 2013 em relação ao 

itinerário e/ou horário, número este bastante reduzido em relação à meta estipulada pelo Plano Plurianual 

2012-2015, que era de 10.000 reclamações. Foram realizados no total 16.063 registros na Ouvidoria da 

autarquia, entre reclamações, sugestões e elogios. Houve aumento em relação ao número registrado em 

2012 devido à alteração de sistema de ouvidoria para o sistema TAG a partir de 2013, onde os usuários do 

transporte público contam com novos canais para registrar quaisquer tipo de solicitações na Ouvidoria. As 

demandas podem ser enviadas para o número 162 ou para o www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria, na opção 

“Canais de Atendimento”. 

 

Atividades de Fiscalização 

http://www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria.html
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Em conformidade com sua missão institucional de planejar, gerir, controlar e fiscalizar os 

serviços de transporte coletivo, público e privado, do Distrito Federal, o DFTRANS realizou, de janeiro a 

dezembro de 2013, 14.062 autuações de infrações, sendo 13.638 emitidos com base no Código Disciplinar 

Unificado – CDU, aprovado por meio da Lei n.º 3.106, de 27 de dezembro de 2002 e 424 emitidas pelo 

Grupo Antipirataria, visando o combate às fraudes contra o Sistema de Transportes do Distrito Federal, 

conforme disposto na Lei n.º 239, de 10 de fevereiro de 1992.  

Quantidade de Autuações Realizadas por Tipo 

Tipo de Infração 
Ano 

2011 2012 2013 

Tipo A (CDU) 12.639 13.500 13.638 

Tipo B (Antipirataria) 596 888 424 

Total 13.235 14.388 14.062 

 

 

 

Para garantir o recebimento dos autos de infração não pagos e também, para asseverar maior 

efetividade às atividades de fiscalização, o DFTRANS encaminhou inúmeros processos a Secretaria de 

Estado de Fazenda do Distrito Federal para inscrição em Dívida Ativa dos permissionários em débito com a 

Entidade. Com tal medida, o órgão espera obter os valores devidos à longa data pelas empresas 

operadores no sistema e contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelos permissionários a 

sociedade. 

Destaca-se também a realização de diversas ações de combate à pirataria de ônibus nas 

cidades do Distrito Federal, e o reforço no quadro de fiscais de atividades urbanas, com a nomeação de 16 

novos fiscais no mês de julho de 2013, possibilitando assim uma fiscalização mais presente e eficiente nas 

ruas do DF. 

 

Atividades Operacionais 

Tendo em vista a competência para autorizar a prestação do serviço de transporte coletivo 

privado de passageiros, realizado em regime de fretamento, a Autarquia emitiu, em 2013, 208 certificados 
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de registro de contrato de fretamento, sendo 153 para o transporte coletivo privado, 54 para transporte 

próprio de empregados e 1 para o transporte coletivo privado religioso. 

 

 

Emissão de Certificados de Registro de Contrato de Fretamento 

Tipo de Serviço 
Ano 

2011 2012 2013 

Serviço de Transporte Coletivo Privado 166 170 153 

Serviço de Transporte Próprio de Empregados 69 66 54 

Serviço de Transporte Coletivo Privado Religioso 1 1 1 

Total 236 237 208 

 

Ainda, no cumprimento de sua missão institucional, o DFTRANS realizou 14.864 vistorias nos 

veículos que operam no Sistema de Transporte Público Coletivo e Privado do Distrito Federal. 

Quantidade de Vistorias Realizadas 

Total 

Ano 

2011 2012 2013 

16.513* 23.226 14.864 

* o setor responsável pela execução da ação não repassou as informações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. 

No que tange a área finalística e o cumprimento do objetivo específico do DFTRANS, 

destacamos também os seguintes fatos ocorridos em 2013: 

 

Ampliação dos postos do Sistema de Bilhetagem Automática 

 

 

Desde o dia 19 de março de 2013, o DFTRANS disponibilizou e ampliou os postos de 

atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS), nos quais se destaca a inauguração 

dos postos na Galeria dos Estados do Plano Piloto, Samambaia Norte, Brazlândia, Santa Maria, e no Na 

Hora de Taguatinga (foto). Além disso, em 2013 diversos postos que já se encontravam em funcionamento 

tiveram seus horários de funcionamento ampliados. 

Atualmente, os postos de atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática se encontram 

nas seguintes localidades: 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/beded5272d48bc02bc6b093086c287c2_XL.jpg
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Atendimento e alteração cadastral: 

 Brazlândia: Administração Regional – Área Especial 4, Lote 1, Setor Tradicional 

 Ceilândia: Posto Na Hora - Shopping Popular (QNM 11 - Área Especial) (*) 

 Gama: Terminal Rodoviário - Área Especial S/N Setor Central 

 Galeria dos Estados: Área externa da Galeria dos Estados, próximo à Estação do Metrô 

 Planaltina: Vale do Amanhecer (Quadra 84, Lote 16 – Terminal 064, Vila Pacheco) 

 Riacho Fundo 2: QN 27 área especial, lote 01 Galpão Comum, próximo ao Restaurante Comunitário 

e à CAESB 

 Rodoviária do Plano Piloto: Estação Central do Metrô 

 Samambaia: QN 318, CJ. 2 – próximo às Americanas 

 Samambaia: Gerência Regional, QN 431, próxima ao Posto de Saúde nº 3 

 Santa Maria: Feira Permanente de Santa Maria, próximo à Administração Regional e ao quartel da 

Policia Militar. 

 Setor de Diversões Sul: Conic, Ed. Boulevard, subsolo 

 Sobradinho: Ed. Varanda Shopping – Próximo à Feira Modelo 

 Taguatinga: C10, Centro – Próximo à EIT 

 Taguatinga: Posto Na Hora - Pistão Sul, QS 03, Lote 11, Lojas 4/8 (*) 

 UnB - Campus Darcy Ribeiro: Sala B1, nº 239, ICC Sul, UnB - Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte 

 

 

Somente atendimento: 

 Planaltina: Rodoviária da cidade 

 Plano Piloto: Rodoviária do Plano Piloto 

  

Horário de funcionamento: 

Segunda a sexta, das 8h às 17h 

Sábado, das 8h às 12h 

(*) Nas unidades instaladas nos postos Na Hora: 

Segunda a sexta, das 7h30 às 18h30 

Sábados, das 7h30 às 12h30 

 
 

DFTRANS MÓVEL: Mais de 15 mil atendimentos em um ano 

 

 

Em um ano de funcionamento, a unidade móvel do DFTRANS registrou mais de 15 mil 

atendimentos aos estudantes beneficiados pelo Passe Livre Estudantil (PLE). 

Desse total, 12 mil foram relacionados à recarga dos cartões – os outros serviços se referem à 

atualização cadastral, inscrição no Passe Livre Estudantil, entre outros. 
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Desde maio de 2012, quando o ônibus começou a circular, usuários de Brazlândia, 

Candangolândia, Riacho Fundo, São Sebastião e Varjão, entre outras cidades, foram contemplados com o 

atendimento.  

A unidade itinerante visa, principalmente, dar mais conforto para aqueles usuários que residem 

em cidades que não contam com um dos postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS). 

 

DFTRANS instala 324 novas paradas de ônibus no DF  

 

Em 2013, foram instalados 324 novos abrigos para passageiros em 27 regiões administrativas 

do Distrito Federal. Somando-se aos 166 abrigos de passageiros instalados no ano de 2012, foram 

construídos 490 novos abrigos em todo o Distrito Federal. A medida busca oferecer mais conforto aos 

cidadãos que utilizam o transporte público. A durabilidade das novas paradas, feitas em concreto, é de até 

25 anos. O investimento foi de aproximadamente R$ 6,2 milhões. 

A ação foi realizada com a intenção de suprir parte da carência de 2 mil novos pontos de 

ônibus no DF, e a meta é zerar esse déficit até o final de 2014. 

 O contrato foi resultado da licitação, modalidade Pregão, que teve por objeto a contratação de 

empresa especializada na fabricação, fornecimento e implantação de módulos pré-moldados, para abrigos 

de passageiros padrão DFTRANS em paradas de ônibus no Sistema de Transporte Público Coletivo em 

diferentes pontos do Distrito Federal. 

 A autarquia também prevê a assinatura de novos contratos para reforma e adaptação aos 

Portadores de Necessidades Especiais em pontos já existentes, por meio de novo processo licitatório a ser 

realizado futuramente. Atualmente, o Distrito Federal conta com 5.031 pontos de parada, sendo que destes, 

aproximadamente 2.800 são abrigos. 

 De acordo com o planejamento do DFTRANS, lançado no projeto básico, foram instalados 

abrigos de passageiros com os seguintes padrões: padrão DFTRANS (opção 1), com biblioteca (opção 2), 

para cadeirante (opção 3) e com acomodação para cadeirantes e local para biblioteca (opção 4), para 

atender toda a demanda existente no DF nos próximos anos. 

Opção 1 - Valor de R$ 12.844,48 (doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta 

e quatro centavos) – Abrigo tipo padrão DFTRANS; 

Opção 2 - Valor de R$ 13.313,84 (treze mil, trezentos e treze reais e oitenta e quatro 

centavos) – Abrigo padrão DFTRANS, com biblioteca; 

Opção 3 - Valor de R$ 13.548,21 (treze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e um 

centavos) - Abrigo tipo DFTRANS Cadeirante/Acessibilidade; 
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Opção 4 - Valor de R$ 14.085,11 (quatorze mil, oitenta e cinco reais e onze centavos) - 

Abrigo tipo padrão Cadeirante/Acessibilidade com biblioteca. 

 O número de abrigos considerados de acordo com as previsões nos cadastros do DFTRANS 

pode aumentar ou diminuir, tendo em vista a previsão de novos itinerários e novos estudos técnicos. Para 

2014, já existe processo de licitação aberto para a construção de mais 1500 abrigos, com contratação 

estimada ainda para o primeiro semestre. 

 

Implantação de Abrigos de Passageiros em Pontos de Paradas de Ônibus: Ano 2013. 

Região Administrativa Quantidade 

Águas Claras 18 

Brasília 21 

Brazlândia 23 

Estrutural 20 

Fercal 5 

Guará 17 

Gama 9 

Jardim Botânico 17 

Itapoã 3 

Lago Norte 10 

Paranoá 21 

Park Way 9 

Planaltina 33 

Riacho Fundo I 3 

Riacho Fundo II 7 

Samambaia 18 

São Sebastião 9 

Sobradinho 49 

Sobradinho II 8 

Taguatinga 5 

Varjão 4 

Vicente Pires 15 

Total 324 

 

 

Integração: avanços, ajustes e ampliação 
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Em janeiro de 2013, o DFTRANS colocou em caráter experimental linhas integradas que 

operaram nas regiões de Ceilândia e Taguatinga para o Plano Piloto, Guará, Octogonal, Núcleo 

Bandeirante e Rodoviária Interestadual. Ela foi realizada por quase 60 linhas de ônibus, nos dias de semana 

(das 8h às 17h); aos sábados (das 8h à meia noite); e aos domingos e feriados (das 6h à meia noite). Foi 

entregue material explicativo à população para explicar a integração, com panfletos e cartazes, e, além 

disso, foi sendo veiculado spot nas rádios alertando sobre a novidade. 

De janeiro a junho foram realizadas mais de 700 mil integrações entre as seis linhas criadas, 

que trafegavam pela EPTG, com as circulares – que são aproximadamente 60. Nesse mesmo período, 

foram feitas mais de 400 mil viagens. 

Com a renovação da frota de ônibus, está vindo gradativamente a integração total do sistema, 

já que cada novo veículo que for para as ruas entrará integrado. Com isso, o modelo de integração que 

funcionava com ônibus antigos está dando lugar à integração dos carros novos. Dessa forma, em 20 de 

julho, houve mudanças na operação das linhas integradas que acima descritas, e as linhas que foram 

substituídas para que a integração pudesse ser colocada em prática voltaram a funcionar, inclusive para as 

semiexpressas, que trafegam na Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG). 

Com apenas uma passagem, com valor de R$ 3,00, os usuários podem fazer mais de uma 

viagem. A integração, que poderá ser feita no intervalo limite de 2 horas, só vale entre uma linha circular e 

uma das novas linhas de ligação. Não vale entre duas linhas circulares ou entre duas das novas linhas de 

ligação.  

Com a chegada dos novos ônibus, em 2014 o STPC/DF será totalmente integrado, inclusive, 

com o metrô. Nos ônibus da frota, a integração vale para novo ônibus-metrô e novo ônibus-TCB, além do 

novo ônibus-novo ônibus. 

 

 
Usuários têm acesso a novo sistema para consultar horários e itinerários  

 

Os usuários do transporte público coletivo e turistas passam a ter acesso em 2013 a um novo 

sistema para consultar horários e itinerários das linhas dos veículos que circulam pelo DF. O acesso pode 

ser feito pelo site do DFTRANS na internet www.dftrans.df.gov.br. 

No local, os passageiros vão encontrar um novo layout para tornar o acesso mais prático. As 

consultas por linhas e itinerários podem ser feitas por nome ou número, por cidades ou pontos de rede – 

locais específicos nas regiões administrativas. Para ter acesso às informações, o usuário deve digitar um 

código de segurança, o que torna a navegação mais segura. 

http://www.dftrans.df.gov.br/
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Além disso, foi disponibilizado um novo sistema que mostrará detalhes dos itinerários das mais 

de 80 linhas que circulam pelo Plano Piloto. A novidade vai permitir aos usuários visualizarem, por meio de 

um mapa, os locais exatos onde os ônibus vão passar – identificando, inclusive, os pontos de parada e os 

terminais rodoviários. 

Pretende-se que, até a Copa do Mundo, o sistema seja aperfeiçoado continuadamente para 

trazer cada vez mais informações aos usuários. 

O sistema pode ser acessado pelo www.dftrans.df.gov.br. No site, o usuário deve acessar o 

banner “Horários dos Ônibus”, à direita, e clicar na opção “Mapas Plano Piloto”. No local, os passageiros 

têm a opção de visualizar, por meio da aba localizada à direita do mapa, os itinerários também por imagem 

de satélite, o que traz maior definição dos locais por onde os veículos passam.   

Quaisquer dúvidas e sugestões podem ser enviadas à Ouvidoria do DFTRANS, por meio do 

ícone “Contato”, na parte superior da página. As demandas serão encaminhadas à Diretoria de Tecnologia 

da Informação (DTI) da autarquia, executora do projeto, para aperfeiçoar o sistema de informação ao 

usuário. 

 

Faixa exclusiva da EPNB tem uso flexibilizado  

 

A faixa exclusiva da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) teve seu uso flexibilizado aos 

sábados, domingos e feriados. Nesses dias, os carros de passeio estarão livres para utilizar todas as três 

faixas da via. 

Após constantes avaliações, técnicos do DFTRANS observaram que é possível a flexibilização 

devido à redução no número de ônibus na via nos fins de semana. Além disso, a EPNB possui 

características peculiares em relação às outras faixas exclusivas do DF.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/
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DFTRANS e empresas de ônibus capacitam motoristas e cobradores para a nova frota 

   

 

 

A renovação do transporte público não será somente com a entrega de novos ônibus para a 

população. Mais de 300 motoristas e cobradores de empresas vencedoras da nova licitação do Sistema de 

Transporte Público Coletivo passaram por um treinamento para operar os veículos da renovada frota.  

Os cursos tiveram como conteúdo programático aulas práticas de condução e manuseio dos 

elevadores automáticos, entre outros pontos. 

Além disso, foram realizados curso de línguas estrangeiras oferecido pelo Instituto Federal de 

Brasília (IFB), incluindo-se inglês e espanhol. 

O curso – resultado de uma parceria entre o DFTRANS, a Secretaria e o Ministério do Turismo, 

por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – tem duração de 205 

horas e é reconhecido pelo Ministério da Educação.   

Mais de 350 motoristas e cobradores fizeram gratuitamente a inscrição pelo site do DFTRANS 

durante o mês de agosto. Desses, 120 foram matriculados e cerca de 30 participantes aguardam a 

matrícula no curso de espanhol. 

“Quase todos os dias, temos contato com estrangeiros, e a maior parte deles falam inglês”, 

relata José Alfredo de Assis, motorista da linha executiva da TCB que faz trajeto entre o Aeroporto JK e a 

região central de Brasília. 

Assis se matriculou na turma de língua inglesa que vai começar na sexta-feira (6), à tarde. 

“Espero melhorar a comunicação para poder entender e falar com os turistas, e não ficar somente nos 

cumprimentos e ‘bom dia’ ou ‘boa tarde”, brinca. 

O objetivo do curso de línguas é melhorar o atendimento aos turistas na Copa do Mundo, que 

acontece no ano que vem. Durante o evento, esses rodoviários vão atuar em linhas especiais. 
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Rodoviários da nova frota passam por avaliação de saúde 

 

 

O pátio de vistoria do DFTRANS recebeu no dia 11/12/2013 cerca de 100 motoristas das 

empresas que integram a nova frota de ônibus para participar da ação ‘Saúde no Trânsito e no Transporte 

Coletivo’. 

A iniciativa tem em vista mostrar à população do DF que a qualidade de vida no transporte 

coletivo é uma preocupação de todos, e que a conscientização desses motoristas – bem como a aferição da 

saúde destes profissionais – é essencial para a qualidade de vida dos usuários do sistema. 

A ação vem sendo articulada com o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SEST/Senat), além do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), vinculado à 

Secretaria de Saúde. 
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DFTRANS limita uso do Vale-Transporte 

 

 

Desde setembro de 2013 mais de 600 mil usuários que usufruem do Vale-Transporte só 

poderão utilizar, o benefício uma vez em cada ônibus por viagem – caso o passageiro não respeite esse 

limite, o cartão será bloqueado. 

A ação tem em vista evitar o uso indevido desses cartões. A medida é amparada pela 

legislação, que prevê o uso do benefício somente no deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

A mudança foi feita somente no sistema, ou seja, não é necessário comparecer a um dos 

postos de bilhetagem para fazer alteração de cadastro. 

A medida não onera aquele usuário que utiliza mais de um veículo para chegar ao trabalho ou 

retornar para a residência. O passageiro pode utilizar o benefício mais de uma vez em uma mesma viagem, 

desde que seja em coletivos diferentes. 

O uso do Vale-Transporte foi instituído pela Lei Federal nº 7.418/85 e regulamentado pelo 

Decreto nº 9.5247/87. Ao todo, mais de 800 mil passageiros têm acesso ao transporte público coletivo por 

meio de cartões.     

Os benefícios do Passe Livre Estudantil e Especial (para os Portadores de Necessidades 

Especiais) já possuem essa limitação. Já aqueles que utilizam o cartão Cidadão não serão afetados pela 

medida. 

Além disso, foi realizada campanha de atualização cadastral dos usuários do transporte público 

que utilizam mais de um benefício no mesmo cartão – Cidadão e Vale Transporte, por exemplo – devem 

procurar os postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) da Galeria dos Estados, Gama, 

Conic, Sobradinho e Taguatinga para fazer atualização cadastral. 
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Usuários de ônibus devem ter cartões distintos por modalidade 

 

 

Os usuários do transporte público que utilizam mais de um benefício no mesmo cartão – 

Cidadão e Vale Transporte, por exemplo – devem procurar os postos do Sistema de Bilhetagem Automática 

(SBA/DFTRANS) da Galeria dos Estados, Gama, Conic, Sobradinho e Taguatinga para fazer atualização 

cadastral. 

Na prática, os passageiros que possuem dois benefícios no mesmo cartão passarão a ter um 

documento para cada modalidade, tendo em vista melhorar a qualidade e organização dos serviços 

prestados aos cidadãos. 

O serviço é gratuito para aqueles que comparecerem a um dos postos portando os cartões – 

caso contrário, será cobrada uma taxa de R$ 5 pela segunda via. 

 

DFTRANS disponibiliza dados sobre o sistema de transporte 

   

 

 

Os usuários de ônibus do Distrito Federal agora têm acesso a dados completos relativos ao 

sistema de transporte público coletivo rodoviário. As informações estão disponíveis no site do DFTRANS 

(www.dftrans.df.gov.br), no banner “Dados sobre o Transporte Público Coletivo Rodoviário do DF”. 

Esse procedimento foi tomado em atendimento à Lei n° 5.171/2013, que foi publicada no dia 12 

de setembro. Com isso, foi satisfeito um direito do cidadão, que é o de ter acesso completo ao que acontece 

no sistema de transporte de sua cidade. 

No portal, podem-se encontrar, entre outras informações, a relação completa dos ônibus que 

integram a frota rodoviária do DF, nomes das empresas operadoras, número de registro e ano de fabricação 

de cada coletivo, modelo do veículo e número médio de usuários transportados diariamente.  

 

 

 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/informacoes/dados-sobre-o-transporte-publico-coletivo-rodoviario-do-df.html
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Novos ônibus são monitorados em tempo real 

 

 

O DFTRANS iniciou as atividades de rastreamento dos ônibus por meio de GPS. Um Centro de 

Supervisão Operacional (CSO) foi instalado na autarquia, em caráter provisório, e a fase de testes para uma 

estrutura de informações que permita que dados sejam obtidos pelo usuário em tempo real, já está 

adiantada. 

Por meio de painéis de vídeo e de relatórios gerenciais, o órgão supervisionará o Sistema de 

Transporte Público do Distrito Federal. Todos os novos ônibus serão monitorados 24 horas por dia, sete 

dias na semana. Haverá transmissão de dados sobre a posição e a velocidade do veículo. Isso acontecerá 

a cada cinco segundos, por meio de equipamentos instalados dentro dos coletivos. 

Os dados gerados permitirão saber onde cada veículo está a qualquer instante e ajudarão nas 

atividades de planejamento e programação de linhas, na fiscalização do sistema e na transmissão de 

informações aos passageiros. O foco está nos serviços oferecidos aos passageiros e à população do DF.  

Até o final de 2013, 480 ônibus estavam sendo rastreados em caráter experimental, totalizando 

aproximadamente 16% da frota total de veículos circulando no Distrito Federal. Há processo licitatório já em 

andamento para a contratação definitiva do rastreamento completo da frota, e a publicação de edital está 

prevista para 2014. 

 

Governo assume gestão do Grupo Amaral no DF e suspende cooperativa 
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Em fevereiro de 2013, o Governo do Distrito Federal adotou uma medida inédita na capital 

federal para assegurar um transporte público coletivo de qualidade. Foram assumidas a gestão das 

empresas de ônibus Rápido Veneza, Viva Brasília e Rápido Brasília, integrantes do Grupo Amaral. Os 

principais objetivos foram de restabelecer o funcionamento regular de toda a frota, oferecer um transporte 

público seguro e garantir os direitos trabalhistas dos funcionários das empresas que sofreram intervenção. 

As três empresas operavam as linhas de São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Planaltina, 

Sobradinho e Plano Piloto. Juntas eram responsáveis pelo atendimento de 2,44 milhões de pessoas por 

mês. No entanto, o serviço estava deixando a desejar há mais de um ano. Apenas 40% da frota estava em 

circulação, ou seja, dos 446 ônibus registrados no DFTRANS, somente 186 estavam nas ruas na sexta-feira 

(22), quando foi realizada operação pelo órgão. Além disso, foram identificadas outras infrações técnicas. 

Entre elas, a descaracterização de cinco ônibus que deveriam trafegar apenas no DF, para também atender 

o Entorno. 

A medida de assumir a gestão das empresas foi o último recurso adotado pelo GDF, após 

esgotadas as chances para que o serviço fosse ofertado integralmente. Em julho de 2012, o Grupo Amaral 

firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). No entanto, várias cláusulas foram descumpridas. Entre elas, o aporte de R$ 880 mil 

mensais para restabelecer o equilíbrio financeiro das empresas; e a manutenção de 95% das viagens 

previstas com, no mínimo, 350 veículos nas ruas. Apenas cerca de 70% dos itinerários eram cumpridos e 

menos de 200 ônibus estavam em circulação. 

A ação foi necessária para evitar um possível colapso no sistema de transporte público. O 

DFTRANS e a empresa pública TCB coordenaram os trabalhos da assunção das empresas do Grupo 

Amaral até o final do ano de 2013, onde as linhas outrora operadas por essas empresas foram repassadas 

para empresas que venceram a licitação do novo Sistema de Transporte Público Coletivo – STPC/DF.  

Além disso, em dezembro de 2013, em virtude dos problemas recorrentes em algumas linhas 

que operam em Brazlândia, o DFTRANS informou que irá intervir na operação da cooperativa Alternativa. A 

empresa Expresso São José passou a circular na região, normalizando a situação. Além disso, foram 

tomadas medidas legais para tentar resolver o problema, inclusive com a imposição de um Termo de 

Ajustamento de Conduta com a cooperativa Alternativa.  

 

Publicidade de Utilidade Pública e comunicação à sociedade 

Tendo em vista informar à população do DF sobre as inovações no transporte público, foram 

elaborados por este DFTRANS materiais gráficos realizados juntamente com a Secretaria de Publicidade do 

Distrito Federal, tais como: 
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 “Ônibus” Campanha Educativa 
 

 

 

 

 
 

 Cartaz campanha educativa 

         

 

 Panfleto Campanha Educativa 
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 Folder Institucional 

 

 

 Novo layout dos cartões SBA 
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 Recarga Embarcada 

 

 

 Cartaz Integração 
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2. Outras Realizações 

 

PROGRAMA DE GESTÃO: 

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TRANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 
TRANSPORTE  47.807.164 59.567.009 58.659.546 56.496.476 

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO  125.000 287.697 221.381 109.451 

2496 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- 
PLANO PILOTO 125.000 287.697 221.381 109.451 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

500.000 20.000 1.879 1.879 

2631 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO 

500.000 20.000 1.879 1.879 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS  4.000.000 100.000 43.470 43.470 

9755 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL 4.000.000 100.000 43.470 43.470 

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  300.000 250.000 69.504 50.034 

0083 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO 300.000 250.000 69.504 50.034 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  28.163.162 36.213.755 36.020.533 36.019.819 

0080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO 28.163.162 36.213.755 36.020.533 36.019.819 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES  1.000.000 1.350.000 1.322.331 1.322.331 

0072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- 
PLANO PILOTO 1.000.000 1.350.000 1.322.331 1.322.331 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA  100.000 210.000 149.828 142.743 

0025 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- 
PLANO PILOTO 100.000 210.000 149.828 142.743 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS  13.619.002 21.135.557 20.830.620 18.845.849 

0076 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-
DFTRANS- PLANO PILOTO 

13.619.002 21.135.557 20.830.620 18.845.849 

 

Atividades Administrativas 

As atividades administrativas relacionadas com o pagamento de pessoal, contribuição para o 

regime de previdência, concessão de benefícios e ressarcimentos, restituições e indenizações e tiveram 

andamento normal no exercício de 2013. O acréscimo na folha de pagamento verificado ao longo do 

exercício decorreu, basicamente, do reajuste salarial cedido pelo Governo do Distrito Federal e aprovado na 

Câmara Legislativa do Distrito Federal aos servidores da autarquia, tanto nas carreiras de Atividades de 

Transportes Urbanos e Auditoria de Atividades Urbanas. 

Os demais serviços administrativos gerais também tiveram andamento normal ao longo do ano. 

Foram realizadas em 2013 as contratações por licitação de diversos bens e serviços, tais como de empresa 

fornecedora de cartões de benefícios aos usuários de transporte coletivo e respectivo material de 

impressão, além de serviços de transporte de valores das unidades de atendimento presencial do Sistema 

de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS), locação de computadores, telefonia móvel, materiais de 

expediente, serviço de agendamento de viagens, clippings, aplicação de lixeiras nos abrigos (paradas) de 

ônibus, entre outros. 

 

Capacitação dos servidores 
 

No que concerne à qualificação e capacitação dos servidores, em 2013, foram treinados 75 

agentes públicos em cursos atinentes a sua área de atuação. 

Além de fornecer cursos externos a servidores, entre eles pós-graduações em áreas 

específicas e presença em seminários na área de transporte, destaca-se em 2013 a presença de 33 
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servidores da autarquia no 19º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito, elaborado pela ANTP – 

Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, que reuniu diversos especialistas da área de 

transporte a nível nacional para discutir temas como Planos de Mobilidade Urbana nas cidades brasileiras, 

Segurança Viária e redução dos acidentes, Meio Ambiente e matriz energética. 

A seguir, planilha detalhada sobre os tipos de capacitação realizados pelos servidores do 

DFTRANS em 2013, com o número respectivo de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA TÉMATICO: 

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA  63.000.000 72.075.835 69.075.833 63.960.982 

4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE  63.000.000 72.075.835 69.075.833 63.960.982 

0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO 
FEDERAL 

63.000.000 72.075.835 69.075.833 63.960.982 

 

Instituído através da Lei n.º 4.462, de 13 de janeiro de 2010, o Programa Passe Livre Estudantil 

visa assegurar a gratuidade aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, que 

residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, nas 

tarifas das linhas do serviço básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, inclusive 

quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus, garantindo, assim, o acesso 

dos estudantes as instituições de ensino. Incluem-se como beneficiários do programa alunos de cursos 

técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula, reconhecidos pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação; e alunos de 

PLANILHA DE CAPACITAÇÃO - 2013 

Participantes Participantes 

Oficina de Elaboração de Edital, Termo de Referência, Projeto Básico e 
Julgamento das Propostas para Obras Públicas e Serviços de Engenharia - 2ª 
Edição 2013. 

4 

Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 2 

Seminário Nacional (Associação Nacional das Empresas de Transporte 
Urbanos) 

3 

Seminário Nacional NUT 2013 - Mobilidade Sustentável para um Brasil 
competitivo 

3 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Administrativo 1 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Constitucional 1 

Participação 19º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito 33 

Curso de Tomada de Contas Especial – TCE  12 

1º ciclo de Oficinas de Elaboração de Instrumentos Obrigatórios no Processo 
Licitatório: Projeto Básico/Termo de Referência 

11 

Introdução ao Geoprocessamento  5 

Total 75 
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faculdades teológicas ou de instituições equivalentes. O benefício do Passe Livre Estudantil é custeado 

integralmente pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com a Lei n.º 4.583 de 07 de julho de 2011, e 

também é destinado aos operadores do serviço complementar rural do Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. 

Dessa forma, em 2013 o Programa beneficiou, em média, 159.348 estudantes por mês, um 

aumento de 10,6% em relação ao ano anterior. Ressaltando-se que nos meses de janeiro, julho e dezembro 

há uma redução natural da quantidade de alunos beneficiados, tendo em vista as férias escolares. 

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre Estudantil no ano de 2013, 

temos a destacar os seguintes fatos: 

 

DFTRANS implanta carga embarcada e beneficia 100% dos estudantes do DF 

 

 

A recarga embarcada, sistema operacionalizado pelo DFTRANS que permite inserir créditos 

nos cartões nos validadores dos ônibus, hoje beneficia 100% dos alunos das redes pública e privada de 

ensino contemplados com o Passe Livre Estudantil – o que garantiu um atendimento mais prático, 

confortável e sem filas nos postos de atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS). 

Com a carga embarcada, o estudante não precisará mais se deslocar até os postos do Sistema 

de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) para renovar sua matrícula e receber carga em seu cartão. O 

processo é automatizado e feito em segundos, e tais informações são enviadas eletronicamente ao 

DFTRANS pela instituição de ensino onde o aluno estuda, sem necessidade de emitir declarações de 

matrícula. Basta o aluno passar o seu cartão no validador instalado nos ônibus.  

Ao todo, 172 mil alunos contam com o benefício da carga embarcada. Destes, 117 mil são 

alunos da rede pública – incluindo a Universidade de Brasília (UnB) – e 55 mil da particular. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/a701fce12694b65db2cea61ff4a18c2e_XL.jpg
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Ampliação dos Postos do Passe Livre Estudantil 

 

 

Em 2013, o DFTRANS disponibilizou e ampliou os postos de atendimento aos beneficiários do 

Passe Livre Estudantil, nos quais se destaca a inauguração do posto na Universidade de Brasília (UnB) e 

em outras cidades satélites. Esses postos servem aos novos alunos e aos que precisam atualizar seu 

cadastro, para permitir o acesso à Carga Embarcada.  

 

Usuários têm novas opções para retirar 2ª via do cartão 

 

 

Os usuários do transporte público coletivo têm novas opções para tirar a 2ª via do cartão, seja 

Passe Livre Estudantil (PLE), Cidadão ou Vale-Transporte. O serviço – que era prestado somente no posto 

do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) do Conic – também está disponível nas unidades 

do Gama, Setor Comercial Sul, Sobradinho e Taguatinga. 

Para conseguir a 2ª via, o usuário deverá comparecer aos postos com documento de 

identidade e CPF. É cobrada uma taxa de R$ 5 para realizar o serviço.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/a0e38d3f19ab5c6d7770c77025949886_XL.jpg
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/b07e2fc4e76a8b6328e5a3a4644fb265_XL.jpg
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Beneficiados do Passe Livre Estudantil da área rural têm cadastro atualizado automaticamente  

 

Os estudantes da área rural que fazem a recarga dos cartões do Passe Livre Estudantil (PLE) 

nos validadores instalados nos próprios ônibus não precisam comparecer aos postos do Sistema de 

Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) para atualizar o cadastro. A atualização está sendo feita 

automaticamente para mais de 7 mil alunos da área rural.   

Em todo o Distrito Federal, existem mais de 80 veículos – entre ônibus e micro-ônibus – que 

operam em mais de 70 linhas rurais com os validadores eletrônicos nas regiões rurais de Brazlândia, 

Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Gama, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Paranoá e São Sebastião. 

  

PROGRAMA TÉMATICO: 

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA  53.000.000 52.205.000 49.611.303 44.262.000 

4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE  53.000.000 52.205.000 49.611.303 44.262.000 

0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL 

53.000.000 52.205.000 49.611.303 44.262.000 

 

Instituído pela Lei 4.582, de 07 de julho de 2011, o Programa Passe Livre aos Portadores de 

Necessidades Especiais (PNEs) tem como objetivo garantir às pessoas com deficiência, nos termos do art. 

339 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a gratuidade no uso do transporte público coletivo integrante do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, na classificação serviço básico e 

complementar rural. Assim, em 2013, foram beneficiados, em média, 45.880 pessoas por mês. 

Atualmente, o limite diário de passes fornecidos é de 8 (quatro) viagens por beneficiário ou 16 

(oito), caso a pessoa portadora de necessidade especial necessitasse de um acompanhante, conforme a 

Lei n.o 4.644, de 3 de outubro de 2011. 

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre aos Portadores de 

Necessidades Especiais no ano de 2013, destacam-se os seguintes fatos: 

 

 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/61699bfcfcbad556d23f98ed09140a23_XL.jpg
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Linhas especiais gratuitas ganham agentes de bordo 

 
 

A partir de julho de 2013, o transporte das linhas especiais gratuitas, que oferecem serviço aos 

alunos Portadores de Necessidades Especiais, contará com o auxílio de um assistente de bordo, que terá, 

entre outras atribuições, ajudar os estudantes durante o embarque e desembarque, além de zelar pela 

identificação deles. 

A determinação foi publicada em instrução publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 

02/07/2013. Ela prevê que as empresas que oferecem o serviço gratuito contarão com um agente 

capacitado para auxiliar os alunos PNEs durante todo o trajeto, desde o ponto inicial até as escolas e 

entidades especializadas no atendimento. 

 

 
DFTRANS tem novo ponto de atendimento para Pessoas com Deficiência 

 

 

As Pessoas com Deficiência (PCD) contam desde outubro de 2013 com um novo ponto de 

atendimento para que possam usufruir do benefício da gratuidade no Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF). 

 Trata-se do Posto Avançado de Atendimento ao PCD, localizado na unidade do Sistema de 

Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS) da Galeria dos Estados, que já está em pleno funcionamento e 

prestando alguns serviços, como a entrega da 1ª e demais vias do cartão. 

 O recebimento e avaliação dos documentos, bem como o recadastramento – que são 

realizados em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – continuam a cargo 

exclusivo da unidade da estação 114 Sul do metrô. 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/6e4a2dcf02a1ca77fb3773e2f6b638d0_XL.jpg
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/14a83fd3e0e2a8e1fbc8972767b216d9_XL.jpg
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 “Esse novo espaço é maior e oferece mais comodidade aos usuários. Por isso, a ideia é 

transferir, paulatinamente, todo o serviço para cá”, salienta o encarregado geral de atendimento ao PCD do 

SBA/DFTRANS, Sirlei de Campos. 

 Até hoje, já foram emitidos cerca de 77 mil cartões para os PCDs, dos quais 51 mil com direito 

a acompanhante.   

 

3.  Informações complementares 

 

Avanços na Tecnologia da Informação do DFTRANS 

2013 foi um ano que proporcionou diversas inovações na área de Tecnologia da Informação do 

DFTRANS, ações estas que terão grande influência futura na qualidade do transporte público do Distrito 

Federal. Dentre estes avanços, podemos citar: 

 Implantação do Centro de Monitoramento Provisório, que produz indicadores de 

qualidade dos serviços das concessionárias de transporte coletivo, orientando ações operacionais e de 

planejamento do STPC, com monitoramento da frota em tempo real; 

 Finalização do Sistema de Consulta a Números e Horários de Linhas no Site do 

DFTRANS; 

 Apoio a Implantação do Projeto Recarga Embarcada; 

 Trabalhos de auditoria e organização de Cadastros dos Portadores de Necessidade 

Especial; 

 Elaboração de termos de referência para contratação do Sistema de Bilhetagem 

Único e do padrão de Cartão Inteligente para o STPC/DF; 

 Preparação do edital do Centro de Supervisão Operacional. 

 

4.   Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade 

No ano de 2013, o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) realizou diversas 

atividades em prol da qualidade do transporte coletivo no DF.  

Para começar, iniciou as atividades de rastreamento dos ônibus por meio de GPS. Um Centro 

de Supervisão Operacional (CSO) foi instalado na autarquia, em caráter provisório, para uma estrutura de 

informações que permita que dados sejam obtidos pelo usuário em tempo real. 

Por meio de painéis de vídeo e de relatórios gerenciais, o DFTRANS supervisionará o Sistema 

de Transporte Público do Distrito Federal. Todos os novos ônibus deverão ser monitorados 24 horas por 

dia, ocorrendo a transmissão de dados sobre a posição e a velocidade do veículo, por meio de 

equipamentos instalados dentro dos coletivos. Os dados gerados permitirão saber onde cada veículo está a 

qualquer instante e ajudarão nas atividades de planejamento e programação de linhas, na fiscalização do 

sistema e na transmissão de informações aos passageiros.  

Além da informatização do STPC, em atendimento à Lei n° 5.171/2013, publicada no dia 12 de 

setembro 2013, o DFTRANS possibilitou aos usuários de ônibus do Distrito Federal acesso aos dados 

completos relativos ao sistema de transporte público coletivo rodoviário, estando as informações disponíveis 

no site (www.dftrans.df.gov.br), no banner “Dados sobre o Transporte Público Coletivo Rodoviário do DF”. 

http://www.dftrans.df.gov.br/informacoes/dados-sobre-o-transporte-publico-coletivo-rodoviario-do-df.html
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No local, os passageiros encontrarão um novo layout para tornar o acesso mais prático. As 

consultas por linhas e itinerários poderão ser feitas por nome ou número, por cidades ou pontos de rede – 

locais específicos nas regiões administrativas.  

Os usuários do transporte público contam, a partir de 2013, com novos canais para registrar 

solicitações na Ouvidoria do DFTRANS, as quais podem ser enviadas para o número 162 ou para 

o www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria, na opção “Canais de Atendimento”. 

O novo Sistema de Transporte Público Coletivo, licitado pela Secretaria de Estado de 

Transportes, está em fase final de implantação, sendo que todas as bacias licitadas já se encontram com 

novos ônibus operando, trazendo conforto aos usuários.  

Além disso, a renovação do transporte público não foi somente com a entrega de novos ônibus 

para a população. Iniciou-se, ainda, o treinamento e a capacitação dos motoristas e cobradores para 

operarem os veículos do novo sistema de transporte com mais segurança. 

Com o objetivo de melhorar o atendimento aos turistas na Copa do Mundo, que acontece este 

ano, uma parceria entre o DFTRANS, a Secretaria de Transportes e o Ministério do Turismo, por meio do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), possibilitou a inscrição de 150 

motoristas e cobradores em cursos de língua estrangeira, os quais atuarão em linhas especiais durante o 

evento. 

Outras ações buscando a melhoria no atendimento ao público surtiram efeitos, como a unidade 

móvel do DFTRANS, que, após um ano de funcionamento, registrou mais de 15 mil atendimentos aos 

estudantes beneficiados pelo Passe Livre Estudantil (PLE). Desse total, 12 mil foram relacionados à recarga 

dos cartões – os demais serviços se referem à atualização cadastral, inscrição no PLE, entre outros. 

A recarga embarcada, sistema que permite inserir créditos dos cartões nos validadores dos 

ônibus, já beneficia 100% dos alunos das redes pública e privada de ensino contemplados com o Passe 

Livre Estudantil – o que garantiu um atendimento mais prático, confortável e sem filas nos postos de 

atendimento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS).      

Com a carga embarcada, o estudante não precisará mais se deslocar até os postos do 

SBA/DFTRANS para renovar sua matrícula e receber carga em seu cartão. O processo é automatizado e 

tais informações são enviadas eletronicamente à DFTRANS pela instituição de ensino onde o aluno estuda.  

Buscando maior comodidade aos estudantes da área rural, os alunos que fazem a recarga dos 

cartões do Passe Livre Estudantil (PLE) nos validadores instalados nos próprios ônibus não precisam 

comparecer aos postos do SBA/DFTRANS para atualizar o cadastro. A atualização está sendo feita 

automaticamente para mais de 7 mil alunos da área rural.   

O transporte das linhas especiais gratuitas, que oferecem serviço aos alunos Portadores de 

Necessidades Especiais, hoje conta com o auxílio de um assistente de bordo, que, entre outras atribuições, 

ajuda os estudantes durante o embarque e desembarque, além de zelar pela sua identificação. 

No tocante às dificuldades, ainda persistem as encontradas em 2012, sendo elas de caráter 

estrutural (espaço físico), pessoal e de informatização. Tais dificuldades se tornam problemas, que 

prejudicam a execução dos trabalhos. 

Apesar das dificuldades, as perspectivas do DFTRANS para o ano de 2014, em especial a de 

exercer a sua competência de Autarquia responsável pelo atual sistema de transporte público implantado no 

Distrito Federal, visando, assim, uma grande melhoria efetiva na qualidade do transporte urbano do Distrito 

Federal, serão atingidas com o empenho e dedicação de todos. 

http://www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria.html
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5. Identificação dos Responsáveis 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCO ANTÔNIO TOFETTI CAMPANELLA 

Telefone: (61) 3043-0401   e-mail da Instituição: diretoria.dftrans@gmail.com 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 
 

 

Responsáveis pela elaboração:  

Nome: HUMBERTO LIMA DA SILVA 

Assinatura: _____________________________________________ Telefone: (61) 3043-0423 

( x ) Agente de Planejamento  (   ) Servidor indicado 

 

 

Nome: LEONARDO BARROS MENDES DE MORAIS 

Assinatura: _____________________________________________ Telefone: (61) 3043-0423 

( x ) Agente de Planejamento  (   ) Servidor indicado 
 


