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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar a 

publicação do Relatório de Gestão no período 
de 28 de março a 31 de dezembro de 2018. Este 
relatório é apresentado como instrumento de 
informação para os órgãos de controle e a 
sociedade em geral e representa o resultado 
das ações realizadas pelas áreas do Transporte 
Urbano do Distrito Federal (DFTrans), com 
assertividade e transparência, de forma a 
permitir uma visão sistêmica da conformidade 
e do desempenho da atual gestão. 

O DFTrans é composto por 303 
colaboradores, dentre eles servidores efetivos, 
comissionados, terceirizados, estagiários e 
menores aprendizes. A Autarquia possui 37 
postos de atendimento ao público.

Além dos postos, os atendimentos ao 
público são feitos por telefone (156), pela 
Ouvidoria (ouvidoria@dftrans.df.gov.br) e 
Postos do “Na Hora” de Brazlândia, Ceilândia 
e Taguatinga.

O Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal  (STPC/DF) dispõe 
atualmente de 2.869 veículos, sendo que 91% 
já possuem acessibilidade para pessoas com 
deficiência. As linhas estão divididos em 05 
Bacias e Rurais. A Bacia 01 (Piracicabana) tem 
20% do total da frota, a Bacia 02 (Pioneira) tem 
23% do total da frota, a Bacia 03 (Urbi) tem 
18% do total da frota, a Bacia 04 (Marechal) 
tem 16% do total da frota, e a Bacia 05 (São 
José) tem 20% do total da frota. Os rurais 
correspondem a 3% do total da frota.

Logo no início desta gestão, houve a 
reestruturação da Entidade, constituindo a 

Controladoria Setorial (Cont), subordinada 
técnica e normativamente à Controladoria-
Geral do Distrito Federal (CGDF). Esta nova 
estrutura objetivou o aprimoramento dos 
mecanismos de controle, devendo esta unidade 
observar a normatização, a sistematização 
e a padronização dos procedimentos das 
ações de Controle Interno, de Correição e 
Tomada de Contas Especial, de Ouvidoria e de 
Transparência.

Outro passo importante da nova 
estrutura foi a segregação de funções, 
desvinculando a Unidade de Controle de 
Bilhetagem Automática (UCBA) da Diretoria 
Geral para a Diretoria de Tecnologia da 
Informação (Dirti), fortalecendo as ações de 
controle da Unidade. 

A nova estrutura do DFTrans passou 
a contar com unidades destinadas à 
Transparência, Controle Interno e Correição, 
Gestão Estratégica de Pessoas, Núcleo de 
Contabilidade, Coordenações de Dados 
em Transporte, Sistema de Informação e 
Governança em TI, uma gerência específica de 
Arrecadação de Publicidade, e com uma área 
de Planejamento Estratégico Institucional e 
Projetos. Todas alterações tiveram a finalidade 
de fortalecer a instituição e garantir a 
integridade da gestão da Autarquia.

Ademais, esta gestão assumiu o órgão 
após a deflagração da Operação Trickster, 
pela Polícia Civil do Distrito Federal. A partir 
daí foram tomadas diversas medidas para 
monitorar a bilhetagem, com a edição da 
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Portaria nº 02, de 02 de abril de 2018, que 
trata dos pagamentos condicionados às trilhas 
de auditoria eletrônicas estabelecidas. A nova 
governança sobre os pagamentos e produção 
de Serviço Complementar Rural, no período 
de 2017 para 2018, gerou uma redução de 
112,24%, chegando a 25,93 milhões de reais, 
sendo mais de vinte e um milhões em VT e 
Cidadão e mais de quatro milhões e meio de 
gratuidades.

A Controladoria-Geral do Distrito Federal 
(CGDF), em apoio à Operação Trickster, emitiu 
a Solicitação de Ação Corretiva nº 08/2018, 
que apontou irregularidades relacionadas 
ao descarregamento de créditos no sistema 
complementar rural, com prejuízo na ordem 
de oitenta milhões de reais.

Como resultado da Operação Trickster 
e de monitoramento da SAC nº 08/2018, 
referentes a operações irregulares, já foram 
glosados mais de quatro milhões de reais 
(5% do total), decorrentes de 29 processos 
administrativos instaurados, voltando tal 
valor aos cofres públicos, sem prejuízo das 
TCEs instituídas pela CGDF. Além disso, 
para melhor controle do repasse de Vale-
Transporte e Cidadão, por meio da Portaria nº 
48, de 10 de agosto de 2018, foram definidos 
os procedimentos para pagamentos diários 
decorrentes dos resgates de créditos de 
viagem registrados e da prestação de serviços 
de transportes públicos por operador no 
âmbito do Distrito Federal, referente aos 
créditos de viagem de Vale-Transporte e do 
cartão Cidadão.

Outras ações tomadas em razão da 
Operação Trickster foram a regularização do 
Serviço Complementar Rural. Ao todo, foram 
afastados 13 permissionários, sendo cinco 

em razão de irregularidades identificadas em 
investigações realizadas pela Controladoria-
Geral do DF, Ministério Público do DF e Polícia 
Civil, e oito em razão da ausência de contratos.

Os incrementos dessas ações só foram 
possíveis graças à parceria com a CGDF, 
materializada com a celebração do Termo de 
Cooperação Técnica em 03/05/2018.

Além disso, foi publicado o Decreto nº 
39.508, de 04 de dezembro de 2018, que versa 
sobre a validade dos créditos monetários dos 
cartões do Bilhete Único, utilizados no STPC/
DF. Esta ação propicia maior controle dos 
créditos, que terão prazo de validade de 01 
ano, a contar da sua aquisição. Até 30 dias 
após o vencimento dos créditos, o titular do 
cartão tipo Bilhete Único poderá revalidá-los 
por período de 01 ano. Um grande benefício 
desta ação é o controle dos créditos em 
circulação, corroborando para a mitigação das 
fraudes para esse produto, especificamente 
nos cartões Vale-Transporte e Cidadão.

Outras providências regulamentares 
foram executadas no âmbito do STPC/DF, 
como a publicação da Portaria nº 15, de 30 de 
abril de 2018, que regulamenta a utilização 
dos equipamentos de biometria na frota do 
STPC/DF; a Portaria Conjunta nº 01, de 22 de 
maio de 2018, que regulamenta os processos 
de cadastramento, atualização cadastral para 
concessão e manutenção de gratuidades, 
previstas na Lei Distrital nº 566, de 14 de outubro 
de 1993, Lei Distrital nº 453, de 8 de junho de 
1993, e Lei Distrital nº 773, de 10 de outubro de 
1994, autorizando a análise administrativa dos 
laudos e otimizando o processo de análise dos 
pedidos de concessão do benefício tarifário dos 
Portadores com Deficiência (PcD).

Um marco importante é a Portaria 
Conjunta nº 01, de 11 de junho de 2018, em que 
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Portaria n9 02, de 02 de abril de 2018, que
trata dos pagamentos condicionados as trilhas
de auditoria eletrénicas estabelecidas. A nova
governanca sobre os pagamentos e producao
de Servico Complementar Rural, no periodo
de 2017 para 2018, gerou uma reducao de
112,24%, chegando a 25,93 milhoes de reais,
sendo mais de vinte e um milh6es em VT e
Cidadao e mais de quatro milh6es e meio de
gratuidades.

A Controladoria—Geral do Distrito Federal
(CGDF), em apoio a Operacao Trickster, emitiu
a Solicitacao de Acao Corretiva n9 08/2018,
que apontou irregularidades relacionadas
a0 descarregamento de créditos no sistema
complementar rural, com prejul’zo na ordem
de oitenta milh6es de reais.

Como resultado da Operacao Trickster
e de monitoramento da SAC n9 08/2018,
referentes a operacoes irregulares, ja foram
glosados mais de quatro milhoes de reais
(5% do total), decorrentes de 29 processos
administrativos instaurados, voltando tal
valor aos cofres lblicos, sem prejuizo das
TCEs instituidas pela CGDF. Além disso,
para melhor controle do repasse de Vale—
Transporte e Cidadao, por meio da Portaria n9
48, de 10 de agosto de 2018, foram definidos
os procedimentos para pagamentos diarios
decorrentes dos resgates de créditos de
viagem registrados e da prestacao de servicos
de transportes lblicos por operador no
ambito do Distrito Federal, referente aos
créditos de viagem de Vale-Transporte e do
cartao Cidadao.

Outras acoes tomadas em razao da
Operacao Trickster foram a regularizacao do
Servico Complementar Rural. Ao todo, foram
afastados 13 permissionarios, sendo cinco
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o Passe Livre Estudantil passa a ser distribuído 
nas escolas da rede pública de ensino da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal 
e entregues pela secretaria de cada escola. 
O ganho é a redução de filas nos postos de 
atendimento e maior segurança ao processo, 
garantindo praticidade aos estudantes que 
retiram o cartão e controle efetivo da entrega 
ao estudante cadastrado, evitando fraudes.

Como resultado das ações desta gestão, 
houve um incremento nos acessos de 67,17% 
referente ao Bilhete Único, e aumento de 
28,55% nas integrações, representando sucesso 
quanto à adesão ao programa. Por outro lado, 
a economia decorrente de glosas, suspensões/
bloqueios de cartões de Pessoas com Deficiência 
(PcD) e de estudantes representou uma 
redução, em média, de 13,41%, o equivalente a 
aproximadamente 47 milhões de reais.

A Câmara Legislativa apresentou uma 
demanda referente à necessidade da criança 
menor de cinco anos, que era obrigada a 
pular a catraca por não dispor de opção de 
acesso. Assim, foi instituída a Portaria nº 28, 
de 19 de junho de 2018, que regulamenta o 
Cartão Mais Criança Candanga, destinado a 
crianças de três a cinco anos acompanhadas 
por um adulto, que seja usuário dos serviços 
públicos de transporte coletivo. Além disso, 
foi regulamentado, por meio da publicação 
da Portaria nº 29, de 19 de junho de 2018, o 
cartão +Melhor Idade, destinado a pessoas 
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, 
usuárias dos serviços públicos de transporte 
coletivo gerenciados pelo DFTrans, tendo sido 
aprovados mais de 16 mil cadastros e entregues 
mais de 10 mil cartões. O cartão Melhor Idade 
visa garantir dignidade às pessoas idosas, que 
eram obrigadas a usar a parte da frente dos 

ônibus, também garante o combate a fraudes 
no uso do benefício.

Realizou-se também a revisão do 
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 
para o período de junho de 2018 a dezembro 
de 2019. Nele, há projetos voltados para o 
STPC/DF, como o Acordo de Cooperação com 
a Codese/DF, que tem o objetivo de aprimorar 
o Centro de Supervisão Operacional (CSO); 
Parceria para Operação e Modernização da 
Bilhetagem Automática do STPC/DF; o contrato 
de construção de abrigos para passageiros de 
ônibus, já tendo sido entregues 352 abrigos, 
distribuídos em todo o Distrito Federal. 
Há também os projetos voltados para o 
aperfeiçoamento do processo de gestão, como 
gestão documental, simplifique, apuração de 
responsabilidades, implementação da gestão 
de riscos e encaminhamento da proposta do 
novo regimento interno, defasado há 11 anos. 
Também fizeram parte os projetos e ações 
que se referem ao estímulo de práticas para o 
desenvolvimento sustentável, como a Oficina 
de Reciclagem, e às ações voltadas para 
sustentabilidade ambiental.

No que se refere à implementação da 
gestão de riscos, foram identificados 72 riscos 
na Autarquia, sendo que serão tratados 45 
riscos (extremos e altos). Foi aprovado pelo 
Comitê de Gestão de Riscos, além do relatório 
de riscos, o Plano de Ação, sendo que algumas 
ações já estão em implementação. A matriz de 
riscos é um legado para a Autarquia e favorece 
a instituição de mecanismos de controle 
eficientes para contínua melhoria da gestão.

Está em fase de publicação o Regimento 
Interno da Autarquia, pois o último é de 2007 
(Decreto nº 27.660, de 24 de janeiro de 2007) 
e não contava com grandes alterações, como 
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a transferência da fiscalização do DFTrans 
para a Secretaria de Mobilidade (Semob) 
e a gestão dos terminais da Semob para o 
DFTrans, além da inclusão do Sistema de 
Bilhetagem Automática, com a extinção da 
FÁCIL. Igualmente, está em fase de publicação 
o decreto que trata das normas de integração 
do Transporte Público do DF.

Outra ação importante, desenvolvida 
pela Entidade e já em fase de conclusão, é 
a Ferramenta DFnoPonto. Ela se destina a 
informar o cidadão sobre os horários e trajetos 
da frota de ônibus do STPC/DF, sendo que  
uma das novas funcionalidades é a leitura, por 
meio do QR Code, nas placas instaladas nos 
pontos de parada, que permitem aos usuários 
saber, no seu celular, todas as linhas e horários 
dos ônibus que passam naquele ponto. Neste 
ano, o site do DFnoPonto ganhou diversas 
funcionalidades e está em fase de finalização 
o aplicativo mobile, que informará ao usuário 
em tempo real a chegada do seu ônibus, além 
de sugerir rotas de integração para sua viagem.

O DFTrans encaminhou ao Conselho 
Gestor de Parceria Público-Privados (CGP) 
estudos técnicos para lançamento do 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI), que visa autorizar a viabilização da 
Parceria Público-Privada (PPP), destinada 
à operacionalização e à modernização da 
Bilhetagem Automática e do Sistema de 
Transporte Inteligente do DF. Foi aprovado 
pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas (CGP), por meio da Resolução nº 86, 
de 10 de setembro de 2018 (DODF nº 222, de 
22/11/2018), o início do processo mediante o 
chamamento público.

Diante de tudo que foi executado,  
dos obstáculos superados e dos desafios 
alcançados, o setor de transporte público do 
Distrito Federal ainda tem muito a avançar, 
desenvolvendo sua infraestrutura e logística 
para melhor atender à essa demanda distrital. 
Porém, em nove meses a governança do 
DFTrans foi substancialmente aprimorada, por 
meio de instrumentos voltados à melhoria 
contínua da gestão da Autarquia e do STPC/DF.

Marcos Tadeu de Andrade
Diretor-Geral
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A Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) 
e suas unidades tiveram as ações 

disciplinadas por meio da Instrução/DFTrans 
nº 252, publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal de 16 de outubro de 2017, com 
alterações feitas pela Instrução/DFTrans nº 73, 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal 
de 10 de maio de 2018. 

Relatório de Atividades da Gestão

A atual gestão empenhou-se em 
otimizar o trabalho desta Assessoria a fim de 
estabelecer um padrão de excelência baseado 
nos princípios da legalidade, moralidade 
administrativa e eficiência. Para atingir esse 
objetivo, foram adotadas várias medidas, como 
a criação de uma Biblioteca Digital na pasta 
de rede, com diversos livros e artigos, além de 
pareceres normativos aplicáveis ao DFTrans, 
para facilitar e melhorar o nível técnico-jurídico 
dos pareceres, notas técnicas e ofícios emitidos 
por esta AJL.

Com a publicação da Instrução/DFTrans 
nº 73, de 10 de maio de 2018, foi aprimorado o 
procedimento interno, principalmente quanto 
às atribuições do Núcleo responsável pelo 

atendimento das demandas vinculadas aos 
expedientes internos, encaminhados por Diretoria 
ou por unidade administrativa de nível hierárquico 
equivalente ao Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTrans) para manifestação jurídica do 
Núcleo de Documentos Internos (Nudin/DFTrans).

Esta Administração também elaborou 
Instrução que padronizou, por meio de listas 
de verificação, a instrução dos processos 
administrativos visando à licitação, contratação, 
acordo de cooperação técnica e celebração dos 
demais ajustes firmados pelo DFTrans, bem 
como seus respectivos aditivos, edição de ato 
e processo administrativo disciplinar, publicada 
no Boletim Interno – edição nº 4, em 13 de 
agosto de 2018. 

Ressalte-se, ainda, que a AJL tem prestado 
informações ao Poder Judiciário, Ministério 
Público do Distrito Federal, Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, Controladoria-Geral do 
Distrito Federal e Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal acerca de diversas ações promovidas 
com o mesmo pedido por uma ex-empresa 
prestadora de serviços, cujo objeto contratual 
foi o apoio operacional para funcionamento do 
Sistema de Bilhetagem Automática do DFTrans. 

Foto: Agência Brasília
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como seus respectivos aditivos, edição de ato 
e processo administrativo disciplinar, publicada 
no Boletim Interno – edição nº 4, em 13 de 
agosto de 2018. 

Ressalte-se, ainda, que a AJL tem prestado 
informações ao Poder Judiciário, Ministério 
Público do Distrito Federal, Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, Controladoria-Geral do 
Distrito Federal e Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal acerca de diversas ações promovidas 
com o mesmo pedido por uma ex-empresa 
prestadora de serviços, cujo objeto contratual 
foi o apoio operacional para funcionamento do 
Sistema de Bilhetagem Automática do DFTrans. 

Foto: Agência Brasília
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Assessoria Juridico—Legislativa (AJL)
e suas unidades tiveram as agoes

disciplinadas por meio da Instrugao/DFTrans
n9 252, publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal de 16 de outubro de 2017, com
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Foto: Agéncia Brasilia
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Mês/2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Média

Parecer 12 25 24 27 18 28 22,33

Nota Técnica 1 4 0,83

Ofício 78 54 54 88 74 87 72,5

Portaria 1 0,16

Total 90 79 79 119 93 115 95,83

TABELA B - PRODUÇÃO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO TELETRABALHO

TABELA A - PRODUÇÃO SEMESTRAL ANTERIOR AO TELETRABALHO

Mês/2018 Set Out Nov Média

Parecer 45 42 12 33

Nota Técnica 4 9 16 9,66

Ofício 76 80 77 77,66

Portaria 1 1 0,66

Total 125 132 106 121

Aumento 30,43% 37,74% 10,61% 26,26%

Os dados acima foram obtidos a partir das estatísticas do SEI. Pode haver diferença a maior, devido a alguma produção física eventualmente ocorrida no período.   

Tal empresa postula em diversas esferas a 
suspensão de atos administrativos legalmente 
praticados pelos gestores da Autarquia que 
culminaram na rescisão unilateral da avença 
por descumprimento contratual. A propósito, 
há procedimento em curso no âmbito da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal que 
apura atos que arrostam cláusulas contratuais 
na avença firmada entre a empresa e a 
Autarquia.

Vale registrar que nessas ações a empresa 
não tem obtido qualquer êxito, seja no 
deferimento de medidas liminares ou mesmo 
em sede de tutela de urgência a ela favoráveis.

Anote-se também que vários mandados 
de segurança foram impetrados contra o Diretor-
Geral do DFTrans, promovidos por cooperativas 
de transportes e pessoas físicas permissionárias 
do serviço de transporte público rural coletivo. 
Tais ações insurgem-se contra ato da Diretoria 
Colegiada da Autarquia que decidiu por glosar 
30% (trinta por cento) de todos os rendimentos 
dos permissionários, em atendimento à 
Solicitação de Ação Corretiva (SAC) nº 08/2018, 
da Controladoria-Geral do Distrito Federal. Tanto 
as liminares pleiteadas quanto o pedido de 

segurança têm sido indeferidos pelo Judiciário 
em face da inexistência de prova pré-constituída 
de eventual direito dos impetrantes, que não 
conseguem demonstrar, já com a inicial e de 
forma cabal, a existência do direito líquido e 
certo alegado, o que demonstra por si só o 
acerto da medida adotada pela Autarquia.

Uma outra medida efetivada por essa 
gestão foi a implementação do teletrabalho. 
Esse projeto piloto foi efetivado por meio da 
Ordem de Serviço nº 01, de 10 de agosto de 
2018, publicada no Boletim Interno. Foi adotado 
um modelo de teletrabalho parcial, com metas 
de produtividade com um aumento mínimo 
de 20% em relação à média de produção dos 
núcleos aferida no primeiro semestre do ano. 

Após apenas três meses de implantação, 
o teletrabalho já revela um aumento na 
produtividade e na satisfação dos servidores 
da área. Nas tabelas abaixo, considerou-se os 
documentos SEI produzidos, que são a resposta 
final das demandas normalmente apresentadas 
a esta Assessoria. Na Tabela A está a produção 
do 1º semestre de 2018. Já na tabela B, a 
produção após a implantação do projeto piloto 
do teletrabalho.
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D entre as atribuições da Assessoria 
de Gabinete da Diretoria-Geral, 

destaca-se o acompanhamento interno do 
andamento de temas considerados prioritários, 
bem como a análise de processos envolvendo 
assuntos correlatos a todos os setores da 
Autarquia, de forma a assessorar e subsidiar o 
processo decisório do Diretor-Geral. 

A elaboração de expedientes 
(principalmente despachos e ofícios) é 
constantemente aprimorada, objetivando 
alcançar resultados satisfatórios quanto a uma 
comunicação eficaz, de acordo com as regras 
formais da língua portuguesa, observando o 
caráter de objetividade, fácil compreensão e 
celeridade na elaboração dos documentos.

Como destaque entre as principais ações 
da Assessoria de Gabinete a partir de março de 
2018, podemos citar os esforços empreendidos 
na análise e tramitação de processos após 
decisões da Diretoria-Geral, sendo: 693 
processos que tratam de recomendações 

de glosas da Subsecretaria de Fiscalização, 
Auditoria e Controle do Distrito Federal (Sufisa) 
advindas de operações irregulares realizadas 
por operadoras do Sistema de Transporte 
Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF); 
20 processos de solicitações de devolução de 
valores glosados em virtude da aplicação das 
instruções 89/2013 e 90/2015; e 97 processos 
envolvendo utilização irregular do Cartão Vale 
Transporte (VT), o que totaliza  810 processos 
que encontravam-se paralisados quando a 
atual Diretoria assumiu, e que dependiam de 
decisões por parte da Diretoria-Geral.

Outra atividade relevante conduzida 
pela Assessoria de Gabinete foi a análise, 
classificação e registro de documentos 
arquivados fisicamente referentes aos anos de 
2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2012, 
sendo levantados aproximadamente 6.542 
documentos, que foram encaminhados ao 
Arquivo do DFTrans.

Foto: Agência Brasília
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A Assessoria de Comunicação do 
Transporte Urbano do Distrito 

Federal (Ascom/DFTrans), unidade integrante da 
Diretoria-Geral da Autarquia, realizou ao longo 
de 2018 várias ações visando melhorar a imagem 
junto à população, e aprimorar o desenvolvimento 
da comunicação interna do órgão.

Cerca de 50 matérias jornalísticas foram 
incluídas no site do DFTrans – em material 
produzido pela Ascom ou pela Agência 
Brasília, com dados disponibilizados pela 
própria Autarquia. Todas essas informações 
tiveram o intuito de divulgar as ações da Casa, 
melhorando a sua imagem perante a imprensa 
e a sociedade. 

A imagem positiva do DFTrans foi 
reforçada diante das medidas adotadas pela 
gestão que esteve à frente da instituição entre 
março e dezembro deste ano.

Em 2018, foram respondidas diversas 
demandas de imprensa. Problemas e 
esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema 
de Bilhetagem Automática (SBA), gestão de 
linhas de ônibus e abrigos de ônibus foram 

alguns dos assuntos mais demandados pela 
mídia em 2018. Demos sequência ao uso das 
redes sociais com o Facebook. A aproximação 
com o cidadão se dá tanto pelas respostas às 
dúvidas e sugestões quanto pelas postagens 
de material produzido pela Ascom. 

As dúvidas dos usuários nas redes sociais 
durante o ano de 2018 se concentraram sobre 
o Passe Livre Estudantil, as mudanças de linhas 
que aconteceram em diversas regiões do DF, 
além de questionamentos variados sobre o 
uso dos cartões do SBA. O setor também foi 
responsável pela atualização da plataforma 
do site do DFTrans, cujo padrão ficou similar a 
outros órgãos e entidades do GDF.  

Com relação à comunicação interna, 
otimizamos o uso da intranet, onde foram 
publicadas mais de 70 matérias. Também 
demos maior atenção na atualização dos 
murais disponibilizados nos corredores da 
Autarquia. 

A Ascom realizou ainda ações que 
envolveram a atualização da identidade visual 

Foto: Thamy Carvalho - Ascom/DFTrans
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Assessoria de Comunicagao do
Transporte Urbano do Distrito

Federal (Ascom/DFTrans), unidade integrante da
Diretoria-Geral da Autarquia, realizou ao longo
de 2018 varias agoes visando melhorar a imagem
junto a populagao, e aprimoraro desenvolvimento
da comunicagao interna do orgao.

Cerca de 50 matérias jornalisticas foram
incluidas no site do DFTrans — em material
produzido pela Ascom ou pela Agéncia
Brasilia, com dados disponibilizados pela
propria Autarquia. Todas essas informagoes
tiveram o intuito de divulgar as agoes da Casa,
melhorando a sua imagem perante a imprensa
e a sociedade.

A imagem positiva do DFTrans foi
reforgada diante das medidas adotadas pela
gestao que esteve a frente da instituigao entre
margo e dezembro deste ano.

Em 2018, foram respondidas diversas
demandas de imprensa. Problemas e
esclarecimentos de ddvidas sobre o Sistema
de Bilhetagem Automética (SBA), gestao de
linhas de onibus e abrigos de onibus foram
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alguns dos assuntos mais demandados pela
midia em 2018. Demos sequéncia ao uso das
redes sociais com 0 Facebook. A aproximagao
com o cidadao se da tanto pelas respostas as
ddvidas e sugestoes quanto pelas postagens
de material produzido pela Ascom.

As dL'ividas dos usuarios nas redes sociais
durante o ano de 2018 se concentraram sobre
o Passe Livre Estudantil, as mudangas de linhas
que aconteceram em diversas regioes do DF,
além de questionamentos variados sobre 0
use dos cartoes do SBA. O setor também foi
responsa’vel pela atualizagao da plataforma
do site do DFTrans, cujo padrao ficou similar a
outros orgaos e entidades do GDF.

Com relagao a comunicagao interna,
otimizamos o uso da intranet, onde foram
publicadas mais de 70 matérias. Também
demos maior atengao na atualizagao dos
murais disponibilizados nos corredores da
Autarquia.

A Ascom realizou ainda agoes que
envolveram a atualizagao da identidade visual
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da sede e dos postos de atendimento da 
Galeria dos Estados e da Rodoviária do Plano 
Piloto, unidades onde há maior movimento 
de usuários. 

O setor também produziu durante o 
ano diversos materiais informativos para os 
passageiros, divulgando, por exemplo, a criação  
de linhas, alterações de rotas, mudança de locais 
de embarque e desembarque na Rodoviária do 
Plano Piloto, por conta da reforma no local, 
atualização das cartas de serviço e outras ações. 
Também foram feitos diversos materiais para 
os servidores e colaboradores da Autarquia. 

Seguem abaixo exemplos de matérias 
(excertos) produzidas e divulgadas no site do 
DFTrans: 

Principais matérias publicadas

02/04/18 - DFTrans reforça linhas de ônibus 
de Ceilândia

 A partir desta terça-feira (3), linhas 
0.344 e 364.3 receberão, juntas, reforço de 
58 viagens. As linhas de ônibus 0.344 e 364.3, 
que atendem aos passageiros de Ceilândia, vão 
receber, juntas, o reforço de 58 viagens a partir 
desta terça-feira (3). O Transporte Urbano do 
Distrito Federal (DFTrans) autorizou o aumento 
de horários a partir de sugestões feitas pelos 
moradores do Sol Nascente.

02/05/18 - Biometria facial é obrigatória em 
100% dos ônibus do DF

 O equipamento de biometria facial, 
antes utilizado em apenas alguns ônibus do 
Distrito Federal, tornou-se obrigatório em todas 
as catracas da frota que atende o transporte 
público brasiliense — cerca de 2,8 mil veículos. 
Conforme portaria publicada no Diário Oficial 
do Distrito Federal desta quarta-feira (2), as 
operadoras deveriam ter instalado a tecnologia 
até segunda-feira (30 de abril).

31/05/18 - Cartões +Especial desatualizados 
começaram a ser suspensos

 O Transporte Urbano do Distrito Federal 
(DFTrans) iniciou o processo de suspensão de 
cerca de 36.400 cartões +Especial, benefício 
que garante gratuidade no transporte público 
às pessoas com deficiência (PcD).

07/06/18 - Linhas de ônibus rurais do Park Way 
e de Brazlândia serão convertidas em urbanas

 Doze linhas rurais de Brazlândia e do 
Park Way serão convertidas em urbanas e 
assimiladas por três das cinco operadoras que 
atuam nas bacias de ônibus do Distrito Federal. 
As alterações são em decorrência de apuração 
de irregularidades por parte de quatro 
permissionárias na operação Trickster.

20/06/18 - Lançados cartões do Bilhete Único 
para idosos e crianças

 Dois cartões do Bilhete Único de 
Brasília foram lançados nesta quarta-feira (20): 
o +Melhor Idade, voltado a idosos a partir de 
65 anos, e o +Criança Candanga, destinado a 
pessoas de 3 a 5 anos.

21/06/18 - Alunos da rede pública começam 
a receber na escola cartões do Passe Livre 
Estudantil

 Setenta cartões do Passe Livre 
Estudantil foram entregues nesta quinta-feira 
(21) à direção do Centro de Ensino Médio 03 
de Ceilândia e começaram a ser repassados aos 
estudantes na manhã de hoje.

 A ação obedece à portaria conjunta da 
Secretaria de Educação e do Transporte Urbano 
do Distrito Federal (DFTrans) publicada no início 
da semana. 

28/06/18 - DFTrans muda itinerário de ônibus 
no Paranoá Parque

 O Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTrans) informa que, a partir deste 
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Park Way serão convertidas em urbanas e 
assimiladas por três das cinco operadoras que 
atuam nas bacias de ônibus do Distrito Federal. 
As alterações são em decorrência de apuração 
de irregularidades por parte de quatro 
permissionárias na operação Trickster.

20/06/18 - Lançados cartões do Bilhete Único 
para idosos e crianças

 Dois cartões do Bilhete Único de 
Brasília foram lançados nesta quarta-feira (20): 
o +Melhor Idade, voltado a idosos a partir de 
65 anos, e o +Criança Candanga, destinado a 
pessoas de 3 a 5 anos.

21/06/18 - Alunos da rede pública começam 
a receber na escola cartões do Passe Livre 
Estudantil

 Setenta cartões do Passe Livre 
Estudantil foram entregues nesta quinta-feira 
(21) à direção do Centro de Ensino Médio 03 
de Ceilândia e começaram a ser repassados aos 
estudantes na manhã de hoje.

 A ação obedece à portaria conjunta da 
Secretaria de Educação e do Transporte Urbano 
do Distrito Federal (DFTrans) publicada no início 
da semana. 

28/06/18 - DFTrans muda itinerário de ônibus 
no Paranoá Parque

 O Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTrans) informa que, a partir deste 
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da sede e dos postos de atendimento da
Galeria dos Estados e da Rodoviaria do Plano
Piloto, unidades onde ha maior movimento
de usuarios.

O setor também produziu durante o
ano diversos materiais informativos para os
passageiros, divulgando, por exemplo, a criacao
delinhas,altera<;6esderotas,mudanca delocais
de embarque e desembarque na Rodoviaria do
Plano Piloto, por conta da reforma no local,
atualizacao das cartas de servicoeoutras acoes.
Também foram feitos diversos materiais para
os servidores e colaboradores da Autarquia.

Seguem abaixo exemplos de matérias
(excertos) produzidas e divulgadas no site do
DFTrans:

Principais matérias publicadas

02/04/18 - DFTrans reforca linhas de 6nibus
de Ceilandia

A partir desta terca-feira (3), linhas
0.344 e 364.3 receberao, juntas, reforco de
58 viagens. As linhas de onibus 0.344 e 364.3,
que atendem aos passageiros de Ceilandia, vao
receber, juntas, o reforco de 58 viagens a partir
desta terca—feira (3). O Transporte Urbano do
Distrito Federal (DFTrans) autorizou o aumento
de horarios a partir de sugestoes feitas pelos
moradores do Sol Nascente.

02/05/18 - Biometria facial é obrigatéria em
100% dos 6nibus do DF

0 equipamento de biometria facial,
antes utilizado em apenas alguns onibus do
Distrito Federal, tornou—se obrigatorio em todas
as catracas da frota que atende o transporte
lblico brasiliense — cerca de 2,8 mil vel'culos.
Conforme portaria publicada no Diario Oficial
do Distrito Federal desta quarta—feira (2), as
operadoras deveriam ter instalado a tecnologia
até segunda—feira (30 de abril).
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31/05/18 - Cart6es +Especia| desatualizados
comecaram a ser suspensos

O Transporte Urbano do Distrito Federal
(DFTrans) iniciou o processo de suspensao de
cerca de 36.400 cartoes +Especial, beneficio
que garante gratuidade no transporte lblico
as pessoas com deficiéncia (PcD).

07/06/18 - Linhas de 6nibus rurais do Park Way
e de Brazlandia serao convertidas em urbanas

Doze linhas rurais de Brazlandia e do
Park Way serao convertidas em urbanas e
assimiladas por trés das cinco operadoras que
atuam nas bacias de onibus do Distrito Federal.
As alteracoes sao em decorréncia de apuracao
de irregularidades por parte de quatro
permissionarias na operacao Trickster.

20/06/18 - Lancados cart6es do Bilhete Unico
para idosos e criangas

Dois cartoes do Bilhete Unico de
Brasilia foram lancados nesta quarta—feira (20):
o +Melhor Idade, voltado a idosos a partir de
65 anos, e o +Crianca Candanga, destinado a
pessoas de 3 a 5 anos.

21/06/18 - Alunos da rede pL’Iblica comecam
a receber na escola cart6es do Passe Livre
Estudantil

Setenta cartoes do Passe Livre
Estudantil foram entregues nesta quinta—feira
(21) a direcao do Centro de Ensino Médio 03
de Ceilandia e comecaram a ser repassados aos
estudantes na manha de hoje.

A acao obedece a portaria conjunta da
Secretaria de Educacao e do Transporte Urbano
do Distrito Federal (DFTrans) publicada no inicio
da semana.

28/06/18 - DFTrans muda itinera’rio de 6nibus
no Paranoa Parque

O Transporte Urbano do Distrito
Federal (DFTrans) informa que, a partir deste
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sábado (30), as linhas 0.784, 100.2 e 761.2, que 
atendem os moradores do Paranoá Parque, 
terão o itinerário alterado, passando a rodar 
também entre os conjuntos 01 e 03, 02 e 04, 
06 e 08 e 05 e 07 do residencial. Além disso, a 
linha 761.2 receberá o reforço de cinco viagens, 
passando a operar com onze saídas diárias.

03/10/18  - Vicente Pires ganha linha integrada 
ao metrô

 A linha 355.8 – Águas Claras / Vicente 
Pires vai permitir, a partir deste sábado (6), aos 
moradores de Vicente Pires integrarem com o 
metrô na Estação Águas Claras, possibilitando 
mais acessos e pontos de integração no transporte 
público coletivo, além de proporcionar aos 
passageiros mais rapidez nas viagens.

04/10/18 - Linha 807.2 tem itinerário estendido

 A partir desta segunda (8), a linha 
807.2 – Recanto das Emas (300/ 500) / Avenida 
Monjolo (Fórum / IFB) / Avenida Buritis terá 
seu trajeto estendido até as quadras 802 e 
803 do Recanto das Emas. Com a alteração, os 
moradores da região terão ligação direta com 
os dois terminais rodoviários, além de acesso 
ao IFB e Fórum da cidade. Os horários da linha 
podem ser consultados no site do DFTrans.

11/10/18 - Águas Claras ganha linha circular 
de ônibus

 O Transporte Urbano do Distrito Federal 
(DFTrans) informa que, a partir deste sábado 
(13), a linha circular 0.951 (Circular Católica / 
Taguatinga Shopping / Águas Claras (Qd 301) 
terá o itinerário alterado, passando a circular 
somente em Águas Claras, sem necessidade de 
ir até Taguatinga. O serviço será feito por dois 
ônibus convencionais, e a tarifa é de R$ 2,50. 

Serão 15 viagens nos dias úteis, 12 aos sábados 
e 11 aos domingos.

14/11/18 - DFTrans altera operação de duas 
linhas do Guará

 A 129.1 (Guará / Paranoá (Núcleo 
Bandeirante / Aeroporto) vai passar a fazer o 
trajeto somente entre o Guará, o Aeroporto 
e a Rodoviária do Plano Piloto, não tendo 
mais o itinerário estendido até o Lago Sul e o 
Paranoá. Ela vai passar a ter duas viagens ao 
dia – atualmente, só possui um horário.

22/11/18 - Ouvidoria do DFTrans recebe 
prêmios de Melhor Desempenho e Melhores 
Práticas

 A Ouvidoria do DFTrans recebeu, 
nesta quinta-feira (22), os prêmios de Melhor 
Desempenho e Melhores Práticas em 2018. Os 
troféus foram recebidos pelo ouvidor James 
dos Santos Oliveira e pelo gerente de Relações 
Comunitárias, Ítalo Freire, em cerimônia que 
aconteceu na sede do Detran-DF.

17/12/2018 - DFTrans instala 346 abrigos de 
ônibus em 22 regiões administrativas

 Os passageiros de ônibus do Distrito 
Federal contam com mais 346 abrigos de 
ônibus, que foram construídos em 22 regiões 
administrativas desde junho de 2018 (veja 
relação abaixo). O investimento de R$ 4,9 
milhões – cada parada custou em média R$ 14 
mil – foi feito pelo Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTrans) para trazer mais conforto e 
segurança, melhorando o atendimento aos 
passageiros. 

 Outra medida que busca melhorar 
o sistema público de transporte do DF é a 
instalação, até o final deste ano, de 80 placas 
do “DFnoPonto” em abrigos de ônibus de 
diferentes regiões administrativas.
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Paranoá. Ela vai passar a ter duas viagens ao 
dia – atualmente, só possui um horário.

22/11/18 - Ouvidoria do DFTrans recebe 
prêmios de Melhor Desempenho e Melhores 
Práticas

 A Ouvidoria do DFTrans recebeu, 
nesta quinta-feira (22), os prêmios de Melhor 
Desempenho e Melhores Práticas em 2018. Os 
troféus foram recebidos pelo ouvidor James 
dos Santos Oliveira e pelo gerente de Relações 
Comunitárias, Ítalo Freire, em cerimônia que 
aconteceu na sede do Detran-DF.

17/12/2018 - DFTrans instala 346 abrigos de 
ônibus em 22 regiões administrativas

 Os passageiros de ônibus do Distrito 
Federal contam com mais 346 abrigos de 
ônibus, que foram construídos em 22 regiões 
administrativas desde junho de 2018 (veja 
relação abaixo). O investimento de R$ 4,9 
milhões – cada parada custou em média R$ 14 
mil – foi feito pelo Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTrans) para trazer mais conforto e 
segurança, melhorando o atendimento aos 
passageiros. 
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sabado (30), as linhas 0.784, 100.2 e 761.2, que
atendem os moradores do Paranoa Parque,
terao o itinerario alterado, passando a rodar
também entre os conjuntos 01 e 03, 02 e 04,
06 e 08 e 05 e 07 do residencial. Além disso, a
linha 761.2 recebera o reforco de cinco viagens,
passando a operar com onze saidas diarias.

03/10/18 - Vicente Pires ganha linha integrada
ao metro

A linha 355.8 — Aguas Claras / Vicente
Pires vai permitir, a partir deste sabado (6), aos
moradores de Vicente Pires integrarem com o
metro na Estacao Aguas Claras, possibilitando
mais acessos e pontos de integracao no transporte
pdblico coletivo, além de proporcionar aos
passageiros mais rapidez nas viagens.

04/10/18 - Linha 807.2 tem itinera’rio estendido

A partir desta segunda (8), a linha
807.2 — Recanto das Emas (300/ 500) / Avenida
Monjolo (Forum / IFB) / Avenida Buritis tera
seu trajeto estendido até as quadras 802 e
803 do Recanto das Emas. Com a alteragao, os
moradores da regiao terao ligacao direta com
os dois terminais rodoviarios, além de acesso
ao IFB e Forum da cidade. Os horarios da linha
podem ser consultados no site do DFTrans.

11/10/18 - Aguas Claras ganha linha circular
de 6nibus

O Transporte Urbano do Distrito Federal
(DFTrans) informa que, a partir deste sabado
(13), a linha circular 0.951 (Circular Catélica /
Taguatinga Shopping / Aguas Claras (Qd 301)
tera o itinerario alterado, passando a circular
somente em Aguas Claras, sem necessidade de
ir até Taguatinga. O servigo sera feito por dois
onibus convencionais, e a tarifa é de R$ 2,50.

Serao 15 viagens nos dias Uteis, 12 aos sabados
e 11 aos domingos.

14/11/18 - DFTrans altera operacao de duas
linhas do Guara’

A 129.1 (Guara / Paranoa (NlZIcleo
Bandeirante / Aeroporto) vai passar a fazer o
trajeto somente entre o Guara, o Aeroporto
e a Rodoviaria do Plano Piloto, n50 tendo
mais o itinerario estendido até o Lago Sul e o
Paranoa. Ela vai passar a ter duas viagens ao
dia — atualmente, so possui um horario.

22/11/18 - Ouvidoria do DFTrans recebe
prémios de Melhor Desempenho e Melhores
Pra’ticas

A Ouvidoria do DFTrans recebeu,
nesta quinta—feira (22), os prémios de Melhor
Desempenho e Melhores Praticas em 2018.05
troféus foram recebidos pelo ouvidor James
dos Santos Oliveira e pelo gerente de Relacoes
Comunitarias, ltalo Freire, em cerimonia que
aconteceu na sede do Detran—DF.

17/12/2018 - DFTrans instala 346 abrigos de
6nibus em 22 regi6es administrativas

Os passageiros de onibus do Distrito
Federal contam com mais 346 abrigos de
onibus, que foram construidos em 22 regioes
administrativas desde junho de 2018 (veja
relacao abaixo). O investimento de RS 4,9
mi|h6es — cada parada custou em média R$ 14
mil —foi feito peloTransporte Urbano do Distrito
Federal (DFTrans) para trazer mais conforto e
seguranca, melhorando o atendimento aos
passageiros.

Outra medida que busca melhorar
o sistema pdblico de transporte do DF é a
instalacao, até 0 final deste ano, de 80 placas
do ”DFnoPonto” em abrigos de onibus de
diferentes regioes administrativas.
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Principais trabalhos desenvolvidos

Paineis informativos para os postos de atendimento

ESTUDANTE, 
NÃO FIQUE NA FILA

CADASTRE O SEU PASSE LIVRE ESTUDANTIL 
PELO CELULAR OU COMPUTADOR

Selecione cadastre-se para a 1° via ou  
acompanhe seu cadastro para outros serviços

Leia atentamente a descrição dos termos 
e da documentação necessária e clique em 

ESTOU CIENTE, CONTINUAR

Preencha o cadastro com os dados pessoais 
e da instituição. Anexe os documentos 

necessários e clique em FINALIZAR

Após realizar o cadastro aguarde o email 
de aprovação ou acompanhe pelo site

Insira o CPF DO ESTUDANTE

Acesse www.passelivre.df.gov.br e
 escolha a opção ESTUDANTE 

6

4

1

5

2

3

VALE-TRANSPORTE 

É um benefício em que o empregador antecipa o valor gasto com o transporte para que 
o trabalhador se desloque de sua residência para o local de trabalho ou vice-versa. 

Estar com a carteira de trabalho registrada pela empresa.

Sede DFTrans - Setor de Áreas Isoladas Norte - Estação Rodoferroviária - Sobreloja, Ala Sul

1° Via - A empresa deverá acessar o site www.dftrans.df.gov.br, clicar na opção 
“Compra de Crédito” e seguir as orientações. 
2° Via - Após bloqueio, o usuário deverá pagar a taxa no BRB CONTA CORRENTE N° 
201-040146-2. Feito isso, após 48h do bloqueio se dirigir ao posto SBA (Sistema de 
Bilhetagem Automática) com o comprovante de pagamento identificado com o NOME 
e CPF do usuário e documento com foto para retirar a 2° via.

1º via - Gratuito  
2° Via - R$ 17,50 

CUSTOS

QUEM PODE RETIRAR OS CARTÕES

LOCAL

O responsável pela empresa (com carta de retirada assinada, carimbada e com 
CNPJ).
O trabalhador (com documentos de identificação).

PRAZOS

1° Via - Até 7 dias úteis  
2° Via - 48h após bloqueio e pagamento da taxa

PERDA, ROUBO OU DANO

Efetuar o bloqueio do cartão por meio do www.dftrans.df.gov.br ou em um dos postos 
SBA/DFTrans.

PROBLEMAS NO CARTÃO

Procurar um dos postos SBA/DFTrans para orientações e respeito.

USO INDEVIDO

É falta grave conforme Lei n° 95.247/1987. E pode implicar sanções.

O QUE É

COMO SOLICITAR

O QUE É NECESSÁRIO

(valor poderá ser atualizado)

É um benefício destinado a todos os usuários do transporte público (ônibus e 
metrô) que já utilizam ou querem utilizar o sistema de integração e com ele 
garantir + agilidade, + segurança e + economia em suas viagens.

PERDA, ROUBO OU DANO

Efetuar o bloqueio do cartão por meio do www.dftrans.df.gov.br ou no posto da 
Galeria dos Estados. Seus créditos, até a validação do bloqueio no sistema, serão 
preservados e poderão ser associados à 2° via do cartão

USO INDEVIDO

O uso indevido implicará a suspenção do benefício nos termos da lei.

O QUE É

COMO SOLICITAR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1° Via - O cidadão poderá comparecer em um dos postos de atendimento 
espalhados pela cidade (confira no site www.bilheteunicobrasilia.df.gov.br) 
com RG e CPF. No ato da retirada do cartão é necessário apresentar os 
documentos de identificação pessoal e realizar uma carga mínima de crédito 
no valor de R$ 10.
Não há aquisição de cartões pela internet 
2° via - O usuário deverá efetuar o bloqueio em um dos postos do DFTrans e 
após bloqueio, deverá pagar a taxa no BRB CONTA CORRENTE N° 
201-040146-2. Feito isso, após 48h, deve se dirigir ao posto com o comprovante 
de pagamento identificado com o NOME e CPF do usuário e documento com 
foto para retirar a 2° via. 
No caso de menor de 18 anos, o responsável legal poderá retirar o cartão 
devendo apresentar documento para comprovação.

CUSTOS

1º via - R$ 10 (Convertidos em recarga)
2° Via - R$ 17,50 

Pode ser feita pelo dono do cartão ou por qualquer pessoa. Basta apresentar o 
cartão em um dos pontos de recarga (confira no site 
www.bilheteunicobrasilia.df.gov.br). A compra de créditos também pode ser 
feita no www.dftrans.df.gov.br

COMPRA DE CRÉDITO

1° Via - RG e CPF
2° Via - Comprovante de pagamento da taxa, RG e CPF

BRASÍLIA CIDADÃ

(valor poderá ser atualizado)

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

É um benefício para usuários que necessitam utilizar até três linhas, 
no mesmo sentido, dentro de um período pré-estabelecido, pagando 
pelos deslocamentos a tarifa de R$ 5 por todo o trajeto

O QUE É 

Até R$ 5

VALOR

Os deslocamentos devem ser feitos em um intervalo de até três horas

PERÍODO

Pode ser realizada em ônibus urbano e rural, micro-ônibus e metrô

ONDE USAR

Pode ser feito em qualquer parada de ônibus e em terminais 
rodoviários do Distrito Federal

LOCAIS

Utilizar o Bilhete Único.  
A integração não funciona com pagamento em dinheiro

O QUE É PRECISO

PROBLEMAS COM A INTEGRAÇÃO

EXEMPLO:

R$ 0 R$ 0R$ 5,00

R$ 2,50 R$ 0R$ 2,50

R$ 0R$ 1,50R$ 3,50
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R$ 2,50 R$ 3,50R$ 5,00

No caso de problemas com a integração, o usuário deverá se dirigir 
a sede da DFTrans (Estação Rodoferroviária - Ala Sul) e preencher 
um requerimento solicitando o reembolso. É necessário que conste 
no requerimento:
1. O número de conta corrente para depósito
2. No caso de ônibus: Empresa, número da linha, do veículo, data e 
horário
3. No caso de metrô: A estação, data e horário
O prazo de resposta será de até 60 dias da data de entrada do requerimento

GALERIA DOS ESTADOS GALERIA DOS ESTADOS
POSTO DE ATENDIMENTOPOSTO DE ATENDIMENTO POSTO DE ATENDIMENTOPOSTO DE ATENDIMENTO

PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ENTREGA DE CARTÃO  BILHETE ÚNICO (2ª VIA) VALE TRANSPORTEPASSE LIVRE ESTUDANTIL - CADASTROPASSE LIVRE ESTUDANTIL - CADASTROPASSE LIVRE ESTUDANTIL - ENTREGA DE CARTÃO

 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 
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ESTUDANTE, 
NÃO FIQUE NA FILA

CADASTRE O SEU PASSE LIVRE ESTUDANTIL 
PELO CELULAR OU COMPUTADOR

Selecione cadastre-se para a 1° via ou  
acompanhe seu cadastro para outros serviços

Leia atentamente a descrição dos termos 
e da documentação necessária e clique em 

ESTOU CIENTE, CONTINUAR

Preencha o cadastro com os dados pessoais 
e da instituição. Anexe os documentos 

necessários e clique em FINALIZAR

Após realizar o cadastro aguarde o email 
de aprovação ou acompanhe pelo site

Insira o CPF DO ESTUDANTE

Acesse www.passelivre.df.gov.br e
 escolha a opção ESTUDANTE 

6

4
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3

VALE-TRANSPORTE 

É um benefício em que o empregador antecipa o valor gasto com o transporte para que 
o trabalhador se desloque de sua residência para o local de trabalho ou vice-versa. 

Estar com a carteira de trabalho registrada pela empresa.

Sede DFTrans - Setor de Áreas Isoladas Norte - Estação Rodoferroviária - Sobreloja, Ala Sul

1° Via - A empresa deverá acessar o site www.dftrans.df.gov.br, clicar na opção 
“Compra de Crédito” e seguir as orientações. 
2° Via - Após bloqueio, o usuário deverá pagar a taxa no BRB CONTA CORRENTE N° 
201-040146-2. Feito isso, após 48h do bloqueio se dirigir ao posto SBA (Sistema de 
Bilhetagem Automática) com o comprovante de pagamento identificado com o NOME 
e CPF do usuário e documento com foto para retirar a 2° via.

1º via - Gratuito  
2° Via - R$ 17,50 

CUSTOS

QUEM PODE RETIRAR OS CARTÕES

LOCAL

O responsável pela empresa (com carta de retirada assinada, carimbada e com 
CNPJ).
O trabalhador (com documentos de identificação).

PRAZOS

1° Via - Até 7 dias úteis  
2° Via - 48h após bloqueio e pagamento da taxa

PERDA, ROUBO OU DANO

Efetuar o bloqueio do cartão por meio do www.dftrans.df.gov.br ou em um dos postos 
SBA/DFTrans.

PROBLEMAS NO CARTÃO

Procurar um dos postos SBA/DFTrans para orientações e respeito.

USO INDEVIDO

É falta grave conforme Lei n° 95.247/1987. E pode implicar sanções.

O QUE É

COMO SOLICITAR

O QUE É NECESSÁRIO

(valor poderá ser atualizado)

É um benefício destinado a todos os usuários do transporte público (ônibus e 
metrô) que já utilizam ou querem utilizar o sistema de integração e com ele 
garantir + agilidade, + segurança e + economia em suas viagens.

PERDA, ROUBO OU DANO

Efetuar o bloqueio do cartão por meio do www.dftrans.df.gov.br ou no posto da 
Galeria dos Estados. Seus créditos, até a validação do bloqueio no sistema, serão 
preservados e poderão ser associados à 2° via do cartão

USO INDEVIDO

O uso indevido implicará a suspenção do benefício nos termos da lei.

O QUE É

COMO SOLICITAR

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1° Via - O cidadão poderá comparecer em um dos postos de atendimento 
espalhados pela cidade (confira no site www.bilheteunicobrasilia.df.gov.br) 
com RG e CPF. No ato da retirada do cartão é necessário apresentar os 
documentos de identificação pessoal e realizar uma carga mínima de crédito 
no valor de R$ 10.
Não há aquisição de cartões pela internet 
2° via - O usuário deverá efetuar o bloqueio em um dos postos do DFTrans e 
após bloqueio, deverá pagar a taxa no BRB CONTA CORRENTE N° 
201-040146-2. Feito isso, após 48h, deve se dirigir ao posto com o comprovante 
de pagamento identificado com o NOME e CPF do usuário e documento com 
foto para retirar a 2° via. 
No caso de menor de 18 anos, o responsável legal poderá retirar o cartão 
devendo apresentar documento para comprovação.

CUSTOS

1º via - R$ 10 (Convertidos em recarga)
2° Via - R$ 17,50 

Pode ser feita pelo dono do cartão ou por qualquer pessoa. Basta apresentar o 
cartão em um dos pontos de recarga (confira no site 
www.bilheteunicobrasilia.df.gov.br). A compra de créditos também pode ser 
feita no www.dftrans.df.gov.br

COMPRA DE CRÉDITO

1° Via - RG e CPF
2° Via - Comprovante de pagamento da taxa, RG e CPF

BRASÍLIA CIDADÃ

(valor poderá ser atualizado)

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

É um benefício para usuários que necessitam utilizar até três linhas, 
no mesmo sentido, dentro de um período pré-estabelecido, pagando 
pelos deslocamentos a tarifa de R$ 5 por todo o trajeto

O QUE É 

Até R$ 5

VALOR

Os deslocamentos devem ser feitos em um intervalo de até três horas

PERÍODO

Pode ser realizada em ônibus urbano e rural, micro-ônibus e metrô

ONDE USAR

Pode ser feito em qualquer parada de ônibus e em terminais 
rodoviários do Distrito Federal

LOCAIS

Utilizar o Bilhete Único.  
A integração não funciona com pagamento em dinheiro

O QUE É PRECISO

PROBLEMAS COM A INTEGRAÇÃO

EXEMPLO:

R$ 0 R$ 0R$ 5,00

R$ 2,50 R$ 0R$ 2,50

R$ 0R$ 1,50R$ 3,50
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R$ 2,50 R$ 3,50R$ 5,00

No caso de problemas com a integração, o usuário deverá se dirigir 
a sede da DFTrans (Estação Rodoferroviária - Ala Sul) e preencher 
um requerimento solicitando o reembolso. É necessário que conste 
no requerimento:
1. O número de conta corrente para depósito
2. No caso de ônibus: Empresa, número da linha, do veículo, data e 
horário
3. No caso de metrô: A estação, data e horário
O prazo de resposta será de até 60 dias da data de entrada do requerimento

GALERIA DOS ESTADOS GALERIA DOS ESTADOS
POSTO DE ATENDIMENTOPOSTO DE ATENDIMENTO POSTO DE ATENDIMENTOPOSTO DE ATENDIMENTO

PASSE LIVRE ESTUDANTIL - ENTREGA DE CARTÃO  BILHETE ÚNICO (2ª VIA) VALE TRANSPORTEPASSE LIVRE ESTUDANTIL - CADASTROPASSE LIVRE ESTUDANTIL - CADASTROPASSE LIVRE ESTUDANTIL - ENTREGA DE CARTÃO
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Contamos com a sua presença!

Diretoria de Tecnologia da Informação
no evento GESTÃO DIRTI - 2018

Data: 14/12
Horário: das 15h às 16h
Local: Auditório do DFTrans

Convidamos todos para a 
apresentação dos 
resultados e inovações da

 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 

GESTÃO
DIRTI - 2018

CONTRIBUA COM O NOSSO 
BANCO DE IDEIAS

PARTICIPE DO PROJETO DE MELHORIAS PARA O DFTRANS

IDENTIFICAÇÃO DE ALGUM PROBLEMA

PROPOSTA DE SOLUÇÃO / MELHORIA DETALHADA

O PROJETO DEVERÁ CONTER:

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15/11/2018, NA AGEP

A PARTICIPAÇÃO PODE SER INDIVIDUAL OU EM GRUPO

PREMIAÇÃO: ELOGIO NA FICHA FUNCIONAL 
E PRESENTES SURPRESA

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 30/11/2018

O FORMATO DO PROJETO É LIVRE

VAMOS TRANSFORMAR NOSSA AUTARQUIA!

Auditório do DFTransAuditório do DFTrans

27 de NOVEMBRO - 10h

FILME SURPRESA

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DOS SERVIDORES

A avaliação de desempenho relativo ao 
período de 1/10/2017 a 1/10/2018 deve 
ser encaminhada pelo SEI, à unidade 
DFTRANS/CADAM, até o dia 31/10. 

A avaliação deve ser realizada pelo chefe 
imediato, com ciência e participação do 
servidor.

Não perca o prazo. Fique atento!

www.passelivreestudantil.df.gov.br
Para mais informações, acesse:

ATENÇÃO 
ESTUDANTE,

Desbloqueie seu cartão
passando duas vezes na catraca.

DFTRANS - SAIN Estação Rodoferroviária - Ala Sul, Brasília Gerência de Relações Comunitárias (GRC) - Rodoviária do Plano Piloto  - Plataforma F - Térreo

ATENÇÃO, USUÁRIO
DFTRANS INFORMA

- Ceilândia (Na Hora)
- Taguatinga (Na Hora)
- Rodoviária do Gama

- Galeria dos Estados
- Rodoviária de Sobradinho
- Rodoviária do Plano (GRC)

1 - Em caso de COBRANÇA INDEVIDA por não realização da integração, 
compareça à sede do DFTRANS ou à Gerência de Relações Comunitárias 
(GRC) e faça um requerimento de ressarcimento de valores.

2 - Se você perdeu seu agendamento do Passe Livre Estudantil (PLE), o 
DFTrans realizará um novo agendamento automático em 25 dias. Por 
isso, fique atento ao seu e-mail para maior agilidade na entrega do 
benefício. Caso não receba o e-mail, compareça aos seguintes postos do 
DFTrans/SBA:

DIA MUNDIAL
22 DE SETEMBRO

SEM CARRO
VÁ DE BICICLETA, SKATE, PATINS, CARONA, TRANSPORTE PÚBLICO OU A PÉ

...? Ok

ouvidoria

· ouvidoria ·

ouvidoria

· ouvidoria ·

Cidadão, utilize o seu 
direito de colaborar com o 
Governo do Distrito Federal 
e registre sua manifestação 
na Ouvidoria do DFTrans, 
pelo 162 ou pelo site 
www.ouv.df.gov.br. 

Você pode registrar uma 
reclamação, denúncia, 
sugestão, elogio e 
informações de caráter 
geral sobre serviços da 
administração pública, tais 
como horários de 
funcionamento, números 
de telefone, endereços, 
entre outras.

DÚVIDAS SOBRE O

?? ?

No site, é possível atualizar o cadastro, 
verificar as pendências, solicitar 
extensão de acesso e conferir os 

dados do agendamento. 

Acesse passelivre.df.gov.br 

ATENÇÃO, USUÁRIOS DO

Não empreste seu cartão e evite a suspensão do benefício. 
Identificando o uso indevido do Passe Livre Estudantil, o 

benefício é bloqueado e será aberto processo administrativo 
sumário para apuração das irregularidades.

Acesse passelivre.df.gov.br e veja todas as informações. 

O seu cartão é de uso pessoal e intransferível. 

Fique atento!

PALESTRA
 MEDICINA PREVENTIVA

Todos os servidores e colaboradores estão convidados a participar da palestra. 
É  necessária a inscrição pelo email gegep@dftrans.df.gov.br ou, diretamente, na sala da Cogep. 

Os participantes irão receber certificado de presença.

TEMAS ABORDADOS

DST
PLANEJAMENTO FAMILIAR X ABORTO
DROGAS LÍCITAS 
CÂNCER

30 de agosto às 10h e 15h 
Local: Auditório do DFTrans

TODOS
JUNTOS

NA LUTA
CONTRA

O CÂNCER
DE PRÓSTATA

CRIANÇA É O QUE NÓS NUNCA
DEVERÍAMOS DEIXAR DE SER

12 DE OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS

LOCAL: ÁREA EXTERNA DO DFTRANS

14 de SETEMBRO - 10h

VariedadesFeira de
Atenção, estudantes!

O DFTrans Informa:
Usuários que utilizam o cartão +Estudante e observarem a mensagem “Cartão 
Vencido” no validador devem aproximar o cartão duas vezes do leitor do ônibus. 
A primeira aproximação serve para liberar o cartão, e a segunda para passar a 

catraca. Ou seja, apenas um acesso será descontado.
O estudante deve proceder dessa maneira apenas uma vez para que o cartão siga 

funcionando normalmente.
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Contamos com a sua presença!

Diretoria de Tecnologia da Informação
no evento GESTÃO DIRTI - 2018

Data: 14/12
Horário: das 15h às 16h
Local: Auditório do DFTrans
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 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 
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DIRTI - 2018

CONTRIBUA COM O NOSSO 
BANCO DE IDEIAS

PARTICIPE DO PROJETO DE MELHORIAS PARA O DFTRANS
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ESTUDANTE,

Desbloqueie seu cartão
passando duas vezes na catraca.

DFTRANS - SAIN Estação Rodoferroviária - Ala Sul, Brasília Gerência de Relações Comunitárias (GRC) - Rodoviária do Plano Piloto  - Plataforma F - Térreo

ATENÇÃO, USUÁRIO
DFTRANS INFORMA

- Ceilândia (Na Hora)
- Taguatinga (Na Hora)
- Rodoviária do Gama
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À Assessoria de Planejamento 
Estratégico e Projetos (Agep) 

compete coordenar tanto as atividades voltadas 
ao planejamento e à gestão estratégica interna, 
como aquelas que se integram com a área 
central de planejamento do Distrito Federal.

A Assessoria revisou o Planejamento 
Estratégico Institucional, utilizando a 
metodologia Balanced Scorecard (BSC), 
descrevendo o diagnóstico levantado 
pela matriz SWOT, indicando as Forças e 
Oportunidades desta Autarquia.

Nessa gestão, dois projetos já 
desenvolvidos podem ser destacados - o Banco 
de Ideias, que visa formar um acervo com as 
sugestões dos servidores e colaboradores 
para a melhoria da Autarquia e do Sistema de 
Transporte Público do Distrito Federal. Foram 
levantadas 47 ideias, sendo premiadas as 
quatro melhores, a saber:

1. Aplicativo de Saldo do Bilhete Único;

2. Projeto “Quero Ônibus”;

3. Criação da Escola do DFTrans;

4. Criação da Comissão Permanente de 
Sindicância.

O outro projeto é a criação de 
uma biblioteca. O objetivo é arrecadar e 
disponibilizar livros técnicos e literários 
para incentivar o hábito de leitura entre 
os servidores e colaboradores. Segundo 
especialistas, a leitura regular traz senso 
crítico mais apurado; evolução do pensamento 
sistêmico; conhecimento de novas palavras e 
termos, tornando o vocabulário amplo e rico; 
desenvoltura na oratória e expressão; escrita 
mais coerente; maior capacidade de persuasão; 
estímulo à abertura de novas opiniões e pontos 
de vista; expansão do repertório cultural; 
maior qualidade nas relações interpessoais; e 
autodesenvolvimento contínuo. 

Foram arrecadados 681 itens, entre 
livros, revistas, apostilas e, inclusive, uma 
enciclopédia – a Grande Enciclopédia Larousse 
Cultural, com 29 volumes.

Foto: Agência Brasília

AGEP - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

25

À Assessoria de Planejamento 
Estratégico e Projetos (Agep) 

compete coordenar tanto as atividades voltadas 
ao planejamento e à gestão estratégica interna, 
como aquelas que se integram com a área 
central de planejamento do Distrito Federal.

A Assessoria revisou o Planejamento 
Estratégico Institucional, utilizando a 
metodologia Balanced Scorecard (BSC), 
descrevendo o diagnóstico levantado 
pela matriz SWOT, indicando as Forças e 
Oportunidades desta Autarquia.

Nessa gestão, dois projetos já 
desenvolvidos podem ser destacados - o Banco 
de Ideias, que visa formar um acervo com as 
sugestões dos servidores e colaboradores 
para a melhoria da Autarquia e do Sistema de 
Transporte Público do Distrito Federal. Foram 
levantadas 47 ideias, sendo premiadas as 
quatro melhores, a saber:

1. Aplicativo de Saldo do Bilhete Único;

2. Projeto “Quero Ônibus”;

3. Criação da Escola do DFTrans;

4. Criação da Comissão Permanente de 
Sindicância.

O outro projeto é a criação de 
uma biblioteca. O objetivo é arrecadar e 
disponibilizar livros técnicos e literários 
para incentivar o hábito de leitura entre 
os servidores e colaboradores. Segundo 
especialistas, a leitura regular traz senso 
crítico mais apurado; evolução do pensamento 
sistêmico; conhecimento de novas palavras e 
termos, tornando o vocabulário amplo e rico; 
desenvoltura na oratória e expressão; escrita 
mais coerente; maior capacidade de persuasão; 
estímulo à abertura de novas opiniões e pontos 
de vista; expansão do repertório cultural; 
maior qualidade nas relações interpessoais; e 
autodesenvolvimento contínuo. 

Foram arrecadados 681 itens, entre 
livros, revistas, apostilas e, inclusive, uma 
enciclopédia – a Grande Enciclopédia Larousse 
Cultural, com 29 volumes.

Foto: Agência Brasília

AGEP - ASSESSORIA 2E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Assessoria de Planejamento
Estratégico e Projetos (Agep)

competecoordenartantoasatividadesvoltadas
ao planejamento e a gestao estratégica interna,
como aquelas que se integram com a area
central de planejamento do Distrito Federal.

A Assessoria revisou o Planejamento
Estratégico Institucional, utilizando a
metodologia Balanced Scorecard (BSC),
descrevendo o diagnéstico levantado
pela matriz SWOT, indicando as Forcas e
Oportunidades desta Autarquia.

Nessa gestao, dois projetos ja
desenvolvidos podem ser destacados - 0 Banco
de Ideias, que visa formar um acervo com as
sugest6es dos servidores e colaboradores
para a melhoria da Autarquia e do Sistema de
Transporte PLiico do Distrito Federal. Foram
levantadas 47 ideias, sendo premiadas as
quatro melhores, a saber:

1.Aplicativo de Saldo do Bilhete Unico;
2. Projeto ”Quero Onibus”;

-:w'.:._

Foto: géncia Brasilia

3. Criacao da Escola do DFTrans;

4. Criacao da Comissao Permanente de
Sindicancia.

O outro projeto é a criacao de
uma biblioteca. O objetivo é arrecadar e
disponibilizar livros técnicos e literarios
para incentivar o habito de leitura entre
os servidores e colaboradores. Segundo
especialistas, a leitura regular traz senso
critico mais apurado; evolucao do pensamento
sistémico; conhecimento de novas palavras e
termos, tornando o vocabulario amplo e rico;
desenvoltura na oratéria e expressao; escrita
mais coerente; maior capacidade de persuasao;
estimulo a abertura de novas opini6es e pontos
de vista; expansao do repertério cultural;
maior qualidade nas relacoes interpessoais; e
autodesenvolvimento continuo.

Foram arrecadados 681 itens, entre
livros, revistas, apostilas e, inclusive, uma
enciclopédia — a Grande Enciclopédia Larousse
Cultural, com 29 volumes.
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Esta Assessoria deu apoio às áreas na 
implementação da gestão de riscos, ajudando 
a equipe a identificar os riscos, da Matriz de 
Risco, e a desenvolver os Planos de Ação.

Outro projeto implementado pela área 
são estudos voltados ao Sistema de Transporte 
Público Coletivo, os Horizontes da Mobilidade. 
Estes artigos têm o objetivo de fomentar as 

diversas áreas com informações a respeito dos 
modelos de transporte implementados, com 
sugestões dos usuários, comparativamente 
com a realidade brasiliense. O primeiro trabalho 
é sobre o STPC/RJ, com informações sobre o 
Estado, os modais utilizados, modelos usados, 
tarifas técnicas, entre outras informações 
pertinentes.
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O disciplinamento das ações e 
competências da Controladoria 

Setorial e das suas unidades se deu por meio 
da Portaria/DFTrans nº 18, de 16 de maio de 
2018.

 Seguem abaixo algumas das ações já 
implementadas:

Acordo de Cooperação Técnica

Em 03 de maio de 2018, o Diretor-Geral do 
DFTrans, em parceria com a Controladoria-Geral 
do Distrito Federal (CGDF), firmou um Acordo de 
Cooperação Técnica com os seguintes objetivos:

I - desenvolver projetos e ações que 
possam contribuir para a prevenção e o 
combate à corrupção, para a promoção da 
transparência e da ética pública, para o fomento 
do controle social e para o fortalecimento da 
gestão pública; 

II - promover o intercâmbio de base de 
dados, informações e conhecimentos técnicos, 
objetivando viabilizar a utilização de sistemas 

informatizados desenvolvidos ou utilizados 
pela CGDF;  

III - implementar ações conjuntas que 
assegurem a realização de compartilhamento e 
intercâmbio de informações e conhecimentos 
técnicos, com a finalidade de capacitar os 
servidores e aprimorar a gestão dos serviços e 
atividades desempenhadas por ambos; e 

IV - implantar modelo de "Controladoria 
Setorial" na estrutura administrativa do 
DFTrans.

Termo de Ajustamento de Gestão - TAG

Em dezembro de 2018, o Diretor-Geral 
do DFTrans, em parceria com a CGDF, firmou 
um TAG, que consiste num mecanismo de 
controle de gestão, baseado no modelo 
gerencial de administração, que permite que o 
órgão controlador, no caso de irregularidades 
detectadas na gestão pública, em vez de 
simplesmente punir o gestor, trace, de forma 
consensual, ações corretivas destinadas ao 
alcance da finalidade pública. O instituto tem 

Foto: Agência Brasília
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Setorial" na estrutura administrativa do 
DFTrans.

Termo de Ajustamento de Gestão - TAG

Em dezembro de 2018, o Diretor-Geral 
do DFTrans, em parceria com a CGDF, firmou 
um TAG, que consiste num mecanismo de 
controle de gestão, baseado no modelo 
gerencial de administração, que permite que o 
órgão controlador, no caso de irregularidades 
detectadas na gestão pública, em vez de 
simplesmente punir o gestor, trace, de forma 
consensual, ações corretivas destinadas ao 
alcance da finalidade pública. O instituto tem 

Foto: Agência Brasília

disciplinamento das acoes e
competéncias da Controladoria

Setorial e das suas unidades se deu por meio
da Portaria/DFTrans n9 18, de 16 de maio de
2018.

Seguem abaixo algumas das agoes jé
implementadas:

Acordo de Cooperacao Técnica

Em 03 de maio de 2018, o Diretor—Geral do
DFTrans, em parceria com a Controladoria—Geral
do Distrito Federal (CGDF), firmou um Acordo de
Cooperacao Técnica com os seguintes objetivos:

| — desenvolver projetos e acoes que
possam contribuir para a prevencao e o
combate a corrupcao, para a promocao da
transparéncia e da ética pdblica, para ofomento
do controle social e para o fortalecimento da
gestao pL’iblica;

|| - promover o intercambio de base de
dados, informacoes e conhecimentos técnicos,
objetivando viabilizar a utilizacao de sistemas
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informatizados desenvolvidos ou utilizados
pela CGDF;

||| - implementar agoes conjuntas que
assegurem a realizacao de compartilhamento e
intercambio de informacoes e conhecimentos
técnicos, com a finalidade de capacitar os
servidores e aprimorar a gestao dos servicos e
atividades desempenhadas por ambos; e

IV — implantar modelo de "Controladoria
Setorial" na estrutura administrativa do
DFTrans.

Termo de Ajustamento de Gestao - TAG

Em dezembro de 2018, o Diretor—Geral
do DFTrans, em parceria com a CGDF, firmou
um TAG, que consiste num mecanismo de
controle de gestao, baseado no modelo
gerencial de administracao, que permite que o
orgao controlador, no caso de irregularidades
detectadas na gestao plIIblica, em vez de
simplesmente punir o gestor, trace, de forma
consensual, agoes corretivas destinadas ao
alcance da finalidade pUblica. O instituto tem
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por fundamento constitucional o princípio 
da eficiência, que demanda a substituição 
do controle-sanção pelo controle-consenso 
nos casos em que este se demonstrar mais 
econômico e eficaz.

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Com base na Instrução Normativa nº 03, 
de 23 de setembro de 2016, o DFTrans passou 
a adotar o TAC como medida alternativa para 
os incidentes disciplinares em situações de 
infração leve, com o objetivo de garantir a 
eficiência e racionalidade indispensáveis na 
atuação das corregedorias, e em obediência aos 
princípios da eficiência, da economicidade e do 
interesse público, por meio da racionalização 
dos procedimentos administrativos.

Mediação Administrativa

Com base na Instrução/DFTrans nº 152, 
de 25 de setembro de 2018, amparado na Lei nº 
13.140, de 26 de junho de 2015, e na Instrução 
Normativa/CGDF nº 02, de 25 de julho de 2016, 
foi estabelecida a mediação administrativa 
entre agentes públicos no DFTrans.

Gestão de Riscos

A partir de março de 2018, foram 
envidados esforços para investir e implantar 
a gestão de riscos no DFTrans de forma 
estruturada, integrada e sistematizada, 
como controle formalmente estabelecido em 
normativos próprios, que abranja tanto o nível 
estratégico quanto o operacional.  

A Política de Gestão de Riscos tem por 
objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes, 
as responsabilidades e o processo de gestão 
de riscos nas unidades orgânicas do Poder 
Executivo do Distrito Federal, com vistas à 

incorporação da análise de riscos à tomada de 
decisão, em conformidade com as boas práticas 
de governança adotadas no setor público.

O estabelecimento de contexto para 
gestão de riscos refere-se ao entendimento 
do histórico da organização e de seus riscos. 
Em outras palavras, captura os objetivos da 
organização, o ambiente em que ela persegue 
esses objetivos, suas partes interessadas e a 
diversidade de critérios de risco. Assim sendo, 
o correto estabelecimento do contexto permite 
uma melhor identificação dos riscos.

Em dezembro de 2018, foi aprovado 
pelo Comitê de Gestão de Riscos do DFTrans o 
Plano de Implantação das Ações de Controle de 
Riscos.

Apurações Administrativas

Com base na Solicitação de Ação Corretiva 
(SAC) nº 008/2018, emitida pela Controladoria-
Geral do Distrito Federal, o DFTrans concluiu 
29 processos de apuração referentes às 
irregularidades cometidas por operadoras do 
sistema de transporte público, garantindo-se 
o devido exercício do direito do contraditório. 
Posteriormente, procedeu-se à imediata glosa 
cautelar dos valores identificados pela SAC e, até 
o mês de dezembro de 2018, o montante das 
glosas totalizavam cerca de 4 milhões de reais.

Estrutura da Controladoria Setorial

O Transporte Urbano do Distrito Federal 
(DFTrans) teve a sua estrutura alterada pelo 
Decreto nº 38.994, de 19 de abril de 2018, 
tendo sido criada a Controladoria Setorial com 
as seguintes unidades:

•  Unidade de Controle Interno

•  Unidade de Ouvidoria

•  Unidade de Transparência 
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o devido exercício do direito do contraditório. 
Posteriormente, procedeu-se à imediata glosa 
cautelar dos valores identificados pela SAC e, até 
o mês de dezembro de 2018, o montante das 
glosas totalizavam cerca de 4 milhões de reais.

Estrutura da Controladoria Setorial

O Transporte Urbano do Distrito Federal 
(DFTrans) teve a sua estrutura alterada pelo 
Decreto nº 38.994, de 19 de abril de 2018, 
tendo sido criada a Controladoria Setorial com 
as seguintes unidades:
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por fundamento constitucional o principio
da eficiéncia, que demanda a substituigao
do controle—sangao pelo controle-consenso
nos casos em que este se demonstrar mais
economico e eficaz.

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Com base na Instrugao Normativa n9 03,
de 23 de setembro de 2016, o DFTrans passou
a adotar o TAC como medida alternativa para
os incidentes disciplinares em situagoes de
infragao leve, com o objetivo de garantir a
eficiéncia e racionalidade indispensaveis na
atuagao das corregedorias, e em obediéncia aos
principios da eficiéncia, da economicidade e do
interesse pdblico, por meio da racionalizagao
dos procedimentos administrativos.

Mediagao Administrativa

Com base na Instrugao/DFTrans n9 152,
de 25 de setembro de 2018, amparado na Lei n9
13.140, de 26 de junho de 2015, e na Instrugao
Normativa/CGDF n9 02, de 25 de julho de 2016,
foi estabelecida a mediagao administrativa
entre agentes plIIblicos no DFTrans.

Gestao de Riscos

A partir de margo de 2018, foram
envidados esforgos para investir e implantar
a gestao de riscos no DFTrans de forma
estruturada, integrada e sistematizada,
como controle formalmente estabelecido em
normativos préprios, que abranja tanto o nl'vel
estratégico quanto o operacional.

A Politica de Gestao de Riscos tem por
objetivo estabelecer os principios, as diretrizes,
as responsabilidades e o processo de gestao
de riscos nas unidades organicas do Poder
Executivo do Distrito Federal, com vistas a
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incorporagao da anélise de riscos a tomada de
decisao, em conformidade com as boas praticas
de governanga adotadas no setor pUblico.

O estabelecimento de contexto para
gestao de riscos refere—se ao entendimento
do histérico da organizagao e de seus riscos.
Em outras palavras, captura os objetivos da
organizagao, o ambiente em que ela persegue
esses objetivos, suas partes interessadas e a
diversidade de critérios de risco. Assim sendo,
o correto esta belecimento do contexto permite
uma melhor identificagao dos riscos.

Em dezembro de 2018, foi aprovado
pelo Comité de Gestao de Riscos do DFTrans 0
Plano de Implantagao das Agoes de Controle de
Riscos.

Apuragoes Administrativas

Com base na Solicitagao de Agao Corretiva
(SAC) n9 008/2018, emitida pela Controladoria—
Geral do Distrito Federal, o DFTrans concluiu
29 processos de apuragao referentes as
irregularidades cometidas por operadoras do
sistema de transporte pdblico, garantindo—se
o devido exercicio do direito do contraditorio.
Posteriormente, procedeu-se a imediata glosa
cautelar dos valores identificados pela SAC e, até
o mes de dezembro de 2018, o montante das
glosas totalizavam cerca de 4 milh6es de reais.

Estrutura da Controladoria Setorial

O Transporte Urbano do Distrito Federal
(DFTrans) teve a sua estrutura alterada pelo
Decreto n9 38.994, de 19 de abril de 2018,
tendo sido criada a Controladoria Setorial corn
as seguintes unidades:

0 Unidade de Controle Interno

0 Unidade de Ouvidoria

0 Unidade de Transparéncia
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Tipo Quantidade

Apuração, Liquidação e Pagamento de Gratuidades (PNE/PLE) 319

Apuração, Liquidação e Pagamento de Complemento Tarifário 40

Processos Administrativos – STPC 36

Consulta de Informações dos Órgãos de Controle 41

Cumprimento de Decisão 10

Outros Processos 171

Total 617

•  Unidade de Correição e Tomada de 
Contas Especial

• Unidade de Controle Interno (UCI)

A Unidade de Controle Interno (UCI) é 
uma unidade orgânica de direção, diretamente 
subordinada à Controladoria Setorial do 
DFTrans.

Ações desenvolvidas pela Unidade de 
Controle Interno

No desenvolvimento de suas atividades 
- potencializadas pela nova estrutura da 
Controladoria Setorial, sempre primando 
pelo interesse público e em homenagem aos 
princípios da razoabilidade e da economicidade 
– a UCI produziu os seguintes trabalhos:

• Unidade de Ouvidoria

O DFTrans foi a entidade pública mais 
demandada no ano de 2018 por meio de 
manifestações às ouvidorias. Foram recebidas, 
até o dia 31/10/2018, 35.759 manifestações 
sobre os mais variados assuntos ligados 
à mobilidade. Desse quantitativo foram 
respondidas 35.464. 

Tais números deram à Ouvidoria 
do DFTrans o prêmio "O GDF de Melhor 
Desempenho”, que tem o objetivo de estimular, 
reconhecer, fortalecer e premiar as ouvidorias 
que apresentarem o melhor desempenho, 
considerando também a percepção do cidadão.

Além dessa homenagem, a Ouvidoria 
do DFTrans recebeu o prêmio "Melhores 
Práticas em Ouvidoria”, uma idealização da 

Controladoria-Geral e da Ouvidoria do Governo 
de Brasília, direcionada para o reconhecimento 
de iniciativas desenvolvidas no âmbito das 
ouvidorias que tenham resultados concretos 
relacionados à criação, à simplificação ou ao 
aprimoramento de serviços ou de organização 
de processos de trabalho que gerem melhoria 
da qualidade, eficiência ou produtividade no 
serviço público.

Em números detalhados, os assuntos mais 
demandados na Ouvidoria foram: Passe Livre 
Estudantil (19.464 manifestações), solicitação 
de extratos de cartão (2.723 manifestações), 
conduta de motorista (2.314 manifestações), 
descumprimento de horário de ônibus (1.760 
manifestações) e outros assuntos (9.498 
manifestações)

A resolutividade, isto é, o percentual de 
manifestações classificadas pelo cidadão como 
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manifestações classificadas pelo cidadão como 

0 Unidade de Correigao e Tomada de
Contas Especial

. Unidade de Controle Interno (UCI)

A Unidade de Controle Interno (UCI) é
uma unidade organica de diregao, diretamente
subordinada a Controladoria Setorial do
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Agoes desenvolvidas pela Unidade de
Controle Interno

No desenvolvimento de suas atividades
— potencializadas pela nova estrutura da
Controladoria Setorial, sempre primando
pelo interesse pUblico e em homenagem aos
principios da razoabilidade e da economicidade

DFTrans. — a UCI produziu os seguintes trabalhos:

Apuragao, Liquidagao e Pagamento de Gratuidades (PNE/PLE) 319

Apuragao, Liquidagao e Pagamento de Complemento Tarifario 40

Processos Administrativos — STPC 36

Consulta de Informagoes dos Orgaos de Controle 41

Cumprimento de Decisao 10

Outros Processos 171

Total 617

. Unidade de Ouvidoria

O DFTrans foi a entidade plZIblica mais
demandada no ano de 2018 por meio de
manifestagfies as ouvidorias. Foram recebidas,
até 0 dia 31/10/2018, 35.759 manifestagoes
sobre os mais variados assuntos ligados
a mobilidade. Desse quantitative foram
respondidas 35.464.

Tais nL'Jmeros deram a Ouvidoria
do DFTrans o prémio "O GDF de Melhor
Desempenho”,quetemoobjetivodeestimular,
reconhecer, fortalecer e premiar as ouvidorias
que apresentarem o melhor desempenho,
considerando também a percepgao do cidadao.

Além dessa homenagem, a Ouvidoria
do DFTrans recebeu o prémio "Melhores
Praticas em Ouvidoria”, uma idealizagao da

Controladoria—Geral e da Ouvidoria do Governo
de Brasilia, direcionada para o reconhecimento
de iniciativas desenvolvidas no ambito das
ouvidorias que tenham resultados concretos
relacionados a criagao, a simplificagao ou ao
aprimoramento de servigos ou de organizagao
de processos de trabalho que gerem melhoria
da qualidade, eficiéncia ou produtividade no
servigo pUblico.

Em namerosdetalhados,osassuntos mais
demandados na Ouvidoria foram: Passe Livre
Estudantil (19.464 manifestagoes), solicitagao
de extratos de cartao (2.723 manifestagoes),
conduta de motorista (2.314 manifestagoes),
descumprimento de horario de onibus (1.760
manifestagoes) e outros assuntos (9.498
manifestagoes)

A resolutividade, isto é, o percentual de
manifestagoes classificadas pelo cidadao como
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resolvidas, é a mais alta entre todos os órgãos 
do Distrito Federal, girando em torno de 57%. 

Outro dado a ser considerado é o tempo 
médio de resposta ao solicitante. Esse prazo 
tem sido em média de 10 dias corridos, ou seja, 
a metade do prazo máximo estipulado pela Lei 
4.896, de 31 de julho de 2012.

Os números positivos informados acima 
foram alcançados em parceria com a Unidade 
de Controle de Bilhetagem Automática (UCBA), 
que deu suporte, da forma mais célere possível, 
às análises das manifestações inerentes àquela 
unidade.

Ações desenvolvidas pela Unidade de 
Ouvidoria

Realização de Ciclo de palestras em 14 
Regionais de Ensino do Distrito Federal

 As palestras trataram de informar sobre 
os benefícios do Passe Livre Estudantil (PLE) e 
foram articuladas pela Ouvidoria do DFTrans 
e pela Unidade de Controle de Bilhetagem 
Automática (UCBA), com o apoio da Ouvidoria 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal. Os coordenadores, secretários e 
professores das escolas terão agora a tarefa 
de compartilhar com os estudantes de suas 
respectivas regionais de ensino/escolas as 
informações obtidas nas palestras. Os encontros 
tiveram início no dia 21 de agosto de 2018, na 
cidade de Ceilândia, e foram finalizados na 
data de 30 de outubro de 2018, na cidade do 
Paranoá.

Produção do “Manual do Estudante”

 Feita em parceria com a Unidade de 
Controle de Bilhetagem Automática (UCBA) 

e com a Assessoria de Comunicação (Ascom/
DFTrans), o material está disponível (http://
www.DFTrans.df.gov.br/) e traz de forma 
bem didática o passo a passo a ser seguido 
pelo estudante caso deseje fazer um cadastro 
estudantil, atualizar seus dados cadastrais 

(foto, endereço, declaração escolar, e-mail, 
etc), entre outros procedimentos relacionados 
ao benefício do Passe Livre Estudantil. A cartilha 
apresenta, ainda, orientações acerca das 
medidas/precauções a serem adotadas pelo 
estudante/responsável para que seu benefício 
estudantil não seja suspenso.

 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 

MANUAL DO
ESTUDANTE

CONT - CONTROLADORIA SETORIALCONT - CONTROLADORIA SETORIAL

32

resolvidas, é a mais alta entre todos os órgãos 
do Distrito Federal, girando em torno de 57%. 

Outro dado a ser considerado é o tempo 
médio de resposta ao solicitante. Esse prazo 
tem sido em média de 10 dias corridos, ou seja, 
a metade do prazo máximo estipulado pela Lei 
4.896, de 31 de julho de 2012.

Os números positivos informados acima 
foram alcançados em parceria com a Unidade 
de Controle de Bilhetagem Automática (UCBA), 
que deu suporte, da forma mais célere possível, 
às análises das manifestações inerentes àquela 
unidade.

Ações desenvolvidas pela Unidade de 
Ouvidoria

Realização de Ciclo de palestras em 14 
Regionais de Ensino do Distrito Federal

 As palestras trataram de informar sobre 
os benefícios do Passe Livre Estudantil (PLE) e 
foram articuladas pela Ouvidoria do DFTrans 
e pela Unidade de Controle de Bilhetagem 
Automática (UCBA), com o apoio da Ouvidoria 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal. Os coordenadores, secretários e 
professores das escolas terão agora a tarefa 
de compartilhar com os estudantes de suas 
respectivas regionais de ensino/escolas as 
informações obtidas nas palestras. Os encontros 
tiveram início no dia 21 de agosto de 2018, na 
cidade de Ceilândia, e foram finalizados na 
data de 30 de outubro de 2018, na cidade do 
Paranoá.

Produção do “Manual do Estudante”

 Feita em parceria com a Unidade de 
Controle de Bilhetagem Automática (UCBA) 

e com a Assessoria de Comunicação (Ascom/
DFTrans), o material está disponível (http://
www.DFTrans.df.gov.br/) e traz de forma 
bem didática o passo a passo a ser seguido 
pelo estudante caso deseje fazer um cadastro 
estudantil, atualizar seus dados cadastrais 

(foto, endereço, declaração escolar, e-mail, 
etc), entre outros procedimentos relacionados 
ao benefício do Passe Livre Estudantil. A cartilha 
apresenta, ainda, orientações acerca das 
medidas/precauções a serem adotadas pelo 
estudante/responsável para que seu benefício 
estudantil não seja suspenso.

 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 

MANUAL DO
ESTUDANTE

CONT - CONTROLADORIA SETORIAL
I

resolvidas, é a mais alta entre todos os orgaos
do Distrito Federal, girando em torno de 57%.

Outro dado a ser considerado é o tempo
médio de resposta a0 solicitante. Esse prazo
tem sido em média de 10 dias corridos, ou seja,
a metade do prazo maximo estipulado pela Lei
4.896, de 31 de julho de 2012.

Os aImeros positivos informados acima
foram alcangados em parceria com a Unidade
de Controle de Bilhetagem Automatica (UCBA),
que deu suporte, da forma mais célere possivel,
as analises das manifestagoes inerentes aquela
unidade.

Agoes desenvolvidas pela Unidade de
Ouvidoria

Realizagao de Ciclo de palestras em 14
Regionais de Ensino do Distrito Federal

As palestras trataram de informar sobre
os beneficios do Passe Livre Estudantil (PLE) e
foram articuladas pela Ouvidoria do DFTrans
e pela Unidade de Controle de Bilhetagem
Automética (UCBA), com o apoio da Ouvidoria
da Secretaria de Estado de Educagao do Distrito
Federal. Os coordenadores, secretarios e
professores das escolas terao agora a tarefa
de compartilhar com os estudantes de suas
respectivas regionais de ensino/escolas as
informagoesobtidas nas palestras.Osencontros
tiveram im’cio no dia 21 de agosto de 2018, na
cidade de Ceilandia, e foram finalizados na
data de 30 de outubro de 2018, na cidade do
Paranoa’.

Produgao do “Manual do Estudante”

Feita em parceria com a Unidade de
Controle de Bilhetagem Automatica (UCBA)
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e com a Assessoria de Comunicagao (Ascom/
DFTrans), 0 material esta dispom’vel (http://
www.DFTrans.df.gov.br/) e traz de forma
bem didatica o passo a passo a ser seguido
pelo estudante caso deseje fazer um cadastro
estudantil, atualizar seus dados cadastrais

MANUALDO
ESTU DANTE
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(foto, enderego, declaragao escolar, e—mail,
etc), entre outros procedimentos relacionados
ao beneficio do Passe Livre Estudantil. Acartilha
apresenta, ainda, orientagoes acerca das
medidas/precaugoes a serem adotadas pelo
estudante/responsével para que seu beneficio
estudantil n50 seja suspenso.
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Implantação da Ouvidoria Itinerante do 
DFTrans 

 Na Rodoviária do Plano Piloto, 
em parceria com a Gerência de Relações 
Comunitárias, sempre no último sábado de 
cada mês. A ação teve início em 28 de julho 
de 2018. Os atendimentos são divididos entre 
registros de manifestações de ouvidoria, 
consultas da situação cadastral dos usuários 
junto ao DFTrans e prestação de informações 
acerca dos demais serviços oferecidos pela 
Autarquia.

 Essa iniciativa, além de servir para 
potencializar a divulgação de informações, 
procedimentos, orientações, etc acerca 
dos serviços e gratuidades mantidos e/ou 
ofertados pela Autarquia, pode contribuir para 
evitar, por exemplo, o registro de infundadas 
manifestações de ouvidoria, seja de forma 
presencial, pelo número 162, ou pelo site, haja 
vista que muitas dessas manifestações são 
registradas com informações inconsistentes.

• Unidade de Transparência

A Unidade de Transparência do DFTrans, 
em parceria com a Subcontroladoria de 
Transparência da Controladoria-Geral do 
Distrito Federal, desenvolveu atividades 
internas e externas, das quais podem ser 
destacadas:

I - orientação às unidades do DFTrans 
quanto à execução de procedimentos relativos 
à aplicação das normas da transparência 
pública, da abertura de dados governamentais 
e do acesso à informação pública, incluindo 
indicações sobre dados ainda não constantes 
no site da Autarquia;

II - capacitação presencial, sobre a Lei 
de Acesso à Informação (LAI), destinada aos 
servidores do DFTrans, no decorrer do 1º. 
semestre de 2018, realizada por especialistas 
da Controladoria do GDF. Essa capacitação 
teve palestra de abertura do Controlador-Geral 
do DF e do Diretor-Geral do DFTrans, além 
da participação do Diretor da Controladoria 
Setorial e demais diretores do DFTrans; 

III – Elaboração de material de apoio 
pedagógico destinado à sociedade civil, relativo 
aos assuntos relacionados à transparência, 
acesso à informação pública e à importância 
da participação popular no controle social 
dos serviços públicos essenciais, como o 
transporte público, conforme o inciso IV do 
art. 8º da já mencionada Portaria/DFTrans nº 
18, de 16 de maio de 2018. Esse material tem 
por base uma seleção de materiais didáticos 
produzidos pela Controladoria-Geral da União 
(CGU), pela Controladoria-Geral do Distrito 
Federal (CGDF) e por outros entes públicos, 
na esfera da Lei de Acesso à Informação (LAI). 
Além disso, busca apresentar inovações e boas 
práticas no escopo do transporte público e da 
mobilidade em geral. Esses materiais didáticos 
são utilizados nas atividades de capacitação a 
serem desenvolvidas junto a escolas e grupos 
comunitários;

IV - acompanhamento, junto à equipe do 
DFTrans, em parceria com o Centro Educacional 
Maria Auxiliadora (CEMA), do projeto de 
pesquisa dos alunos do final do ensino 
fundamental com vistas a desenvolvimento de 
protótipo de aplicativo para facilitar o acesso 
dos passageiros aos horários das linhas do 
transporte público coletivo; e

V – acompanhamento de atividades 
das diversas unidades do DFTrans no 

CONT - CONTROLADORIA SETORIAL

33

Implantação da Ouvidoria Itinerante do 
DFTrans 

 Na Rodoviária do Plano Piloto, 
em parceria com a Gerência de Relações 
Comunitárias, sempre no último sábado de 
cada mês. A ação teve início em 28 de julho 
de 2018. Os atendimentos são divididos entre 
registros de manifestações de ouvidoria, 
consultas da situação cadastral dos usuários 
junto ao DFTrans e prestação de informações 
acerca dos demais serviços oferecidos pela 
Autarquia.

 Essa iniciativa, além de servir para 
potencializar a divulgação de informações, 
procedimentos, orientações, etc acerca 
dos serviços e gratuidades mantidos e/ou 
ofertados pela Autarquia, pode contribuir para 
evitar, por exemplo, o registro de infundadas 
manifestações de ouvidoria, seja de forma 
presencial, pelo número 162, ou pelo site, haja 
vista que muitas dessas manifestações são 
registradas com informações inconsistentes.

• Unidade de Transparência

A Unidade de Transparência do DFTrans, 
em parceria com a Subcontroladoria de 
Transparência da Controladoria-Geral do 
Distrito Federal, desenvolveu atividades 
internas e externas, das quais podem ser 
destacadas:

I - orientação às unidades do DFTrans 
quanto à execução de procedimentos relativos 
à aplicação das normas da transparência 
pública, da abertura de dados governamentais 
e do acesso à informação pública, incluindo 
indicações sobre dados ainda não constantes 
no site da Autarquia;

II - capacitação presencial, sobre a Lei 
de Acesso à Informação (LAI), destinada aos 
servidores do DFTrans, no decorrer do 1º. 
semestre de 2018, realizada por especialistas 
da Controladoria do GDF. Essa capacitação 
teve palestra de abertura do Controlador-Geral 
do DF e do Diretor-Geral do DFTrans, além 
da participação do Diretor da Controladoria 
Setorial e demais diretores do DFTrans; 

III – Elaboração de material de apoio 
pedagógico destinado à sociedade civil, relativo 
aos assuntos relacionados à transparência, 
acesso à informação pública e à importância 
da participação popular no controle social 
dos serviços públicos essenciais, como o 
transporte público, conforme o inciso IV do 
art. 8º da já mencionada Portaria/DFTrans nº 
18, de 16 de maio de 2018. Esse material tem 
por base uma seleção de materiais didáticos 
produzidos pela Controladoria-Geral da União 
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Federal (CGDF) e por outros entes públicos, 
na esfera da Lei de Acesso à Informação (LAI). 
Além disso, busca apresentar inovações e boas 
práticas no escopo do transporte público e da 
mobilidade em geral. Esses materiais didáticos 
são utilizados nas atividades de capacitação a 
serem desenvolvidas junto a escolas e grupos 
comunitários;

IV - acompanhamento, junto à equipe do 
DFTrans, em parceria com o Centro Educacional 
Maria Auxiliadora (CEMA), do projeto de 
pesquisa dos alunos do final do ensino 
fundamental com vistas a desenvolvimento de 
protótipo de aplicativo para facilitar o acesso 
dos passageiros aos horários das linhas do 
transporte público coletivo; e

V – acompanhamento de atividades 
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Implantacao da Ouvidoria Itinerante do
DFTrans

Na Rodoviaria do Plano Piloto,
em parceria com a Geréncia de Relacoes
Comunitarias, sempre no dltimo sabado de
cada més. A acao teve inicio em 28 de julho
de 2018. Os atendimentos sao divididos entre
registros de manifestacoes de ouvidoria,
consultas da situacao cadastral dos usuarios
junto ao DFTrans e prestacao de informacoes
acerca dos demais servicos oferecidos pela
Autarquia.

Essa iniciativa, além de servir para
potencializar a divulgacao de informacoes,
procedimentos, orientagoes, etc acerca
dos servicos e gratuidades mantidos e/ou
ofertados pela Autarquia, pode contribuir para
evitar, por exemplo, o registro de infundadas
manifestagoes de ouvidoria, seja de forma
presencial, pelo nlJmero 162, ou pelo site, haja
vista que muitas dessas manifestacoes sao
registradas com informacoes inconsistentes.

. Unidade de Transparéncia

A Unidade de Transparéncia do DFTrans,
em parceria com a Subcontroladoria de
Transparéncia da Controladoria—Geral do
Distrito Federal, desenvolveu atividades
internas e externas, das quais podem ser
destacadas:

| - orientagao as unidades do DFTrans
quanto a execucao de procedimentos relativos
a aplicacao das normas da transparéncia
plIIblica, da abertura de dados governamentais
e do acesso a informacao plZIblica, incluindo
indicacoes sobre dados ainda nao constantes
no site da Autarquia;
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|| — capacitacao presencial, sobre a Lei
de Acesso a Informacao (LAI), destinada aos
servidores do DFTrans, no decorrer do 19.
semestre de 2018, realizada por especialistas
da Controladoria do GDF. Essa capacitacao
teve palestra de abertura do Controlador—Geral
do DF e do Diretor-Geral do DFTrans, além
da participacao do Diretor da Controladoria
Setorial e demais diretores do DFTrans;

||| — Elaboracao de material de apoio
pedagogico destinado a sociedade civil, relativo
aos assuntos relacionados a transparéncia,
acesso a informacao plZIblica e a importancia
da participacao popular no controle social
dos servicos pUblicos essenciais, como o
transporte pL’iblico, conforme o inciso N do
art. 89 da ja mencionada Portaria/DFTrans n9
18, de 16 de maio de 2018. Esse material tem
por base uma selegao de materiais didéticos
produzidos pela Controladoria—Geral da Uniao
(CGU), pela Controladoria-Geral do Distrito
Federal (CGDF) e por outros entes plIIblicos,
na esfera da Lei de Acesso a Informagao (LAI).
Além disso, busca apresentar inovacoes e boas
praticas no escopo do transporte plZIblico e da
mobilidade em geral. Esses materiais didéticos
sao utilizados nas atividades de capacitacao a
serem desenvolvidas junto a escolas e grupos
comunitarios;

IV - acompanhamento, junto a equipe do
DFTrans, em parceria com 0 Centro Educacional
Maria Auxiliadora (CEMA), do projeto de
pesquisa dos alunos do final do ensino
fundamental com vistas a desenvolvimento de
prototipo de aplicativo para facilitar o acesso
dos passageiros aos horarios das linhas do
transporte pUblico coletivo; e

V — acompanhamento de atividades
das diversas unidades do DFTrans no
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Itens Instaurados Em Andamento Concluídos

Processos Administrativos 45 45 5

Tomada de Contas Especial 39 39 1

sentido de assegurar a atualização das 
informações destinadas ao público, tais como: 
acompanhamento dos programas, ações, 
projetos e obras, e respectivos dados sobre 
custos, execução, metas e indicadores.

• Unidade de Correição e Tomada de 
Contas Especial

A tomada de contas especial é um 
processo devidamente formalizado, com rito 
próprio, que visa apurar fatos, identificar 
responsáveis e quantificar danos, objetivando 
o seu integral ressarcimento. Visa também 
recomendar aos gestores providências para 
evitar a ocorrência de novo fato similar.

Atualmente, a Unidade de Correição e 
Tomada de Contas Especial está responsável 
pela apuração de todas as tomadas de contas 
especiais, sem prejuízo de que, no órgão, sejam 

adotadas providências para tentar a negociação 
com o responsável pelo dano.

Hoje são adotadas providências para 
se conseguir o ressarcimento sem que seja 
necessária a instauração de um procedimento 
tomador. E dos processos analisados, vários 
são solucionados sem essa efetiva instauração, 
utilizando-se procedimentos simplificados de 
apuração dos fatos.

Já a Correição Administrativa tem como 
finalidade prevenir e apurar irregularidades no 
âmbito do DFTrans, por meio da instauração e 
condução de procedimentos correcionais. 

As  atividades são relacionadas à apuração 
de possíveis irregularidades que envolvam os 
servidores públicos e fornecedores de bens 
e serviços, com a aplicação das punições que 
lhes forem devidas.

 Segue abaixo quadro com atividades 
desenvolvidas:

• Relatórios referentes a processos que estavam em curso antes do início da atual gestão.
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sentido de assegurar a atualizacao das
informagoes destinadas ao pdblico, tais como:
acompanhamento dos programas, agoes,
projetos e obras, e respectivos dados sobre
custos, execucao, metas e indicadores.

. Unidade de Correicao e Tomada de
Contas Especial

A tomada de contas especial é um
processo devidamente formalizado, com rito
préprio, que visa apurar fatos, identificar
responséveis e quantificar danos, objetivando
o seu integral ressarcimento. Visa também
recomendar aos gestores providéncias para
evitar a ocorréncia de novo fato similar.

Atualmente, a Unidade de Correicao e
Tomada de Contas Especial esta responsavel
pela apuracao de todas as tomadas de contas
especiais, sem prejuizo de que, no orgao, sejam

adotadas providéncias para tentar a negociacao
com o responsavel pelo dano.

Hoje $50 adotadas providéncias para
se conseguir o ressarcimento sem que seja
necessaria a instauracao de um procedimento
tomador. E dos processos analisados, varios
550 solucionados sem essa efetiva instauragao,
utilizando-se procedimentos simplificados de
apuracao dos fatos.

Jé a Correigao Administrativa tem como
finalidade prevenir e apurar irregularidades no
ambito do DFTrans, por meio da instauracao e
conducao de procedimentos correcionais.

As atividades sao relacionadasaapuracao
de possiveis irregularidades que envolvam os
servidores pdblicos e fornecedores de bens
e servicos, com a aplicagao das punicoes que
lhes forem devidas.

Segue abaixo quadro com atividades
desenvolvidas:
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- Relatérios referentes a processos que estavam em curso antes do inicio da atual gestfio.
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DIRAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

À Diretoria Administrativo-Financeira 
(Diraf) compete coordenar e 

planejar a execução setorial das atividades 
de gestão de pessoas, orçamento e finanças, 
serviços gerais, administração de material, 
patrimônio, comunicação administrativa, 
arquivo, transporte, conservação e manutenção 
predial. Para tanto, foram desenvolvidas no 
exercício de 2018 as seguintes ações:

Inicialmente, cabe esclarecer que a atual 
gestão encontrou uma estrutura organizacional 
incompativel com sua missão, uma vez que 
não existiam os níveis (operacional, tático 
e estratégico) necessários para influenciar 
o processo decisório da alta administração. 
Diante disso, a Diraf promoveu uma alteração 
da estrutura da Autarquia, aumentando a 
quantidade de cargos e estabelecendo os níveis 
necessários de cada unidade administrativa, 
obtendo ganhos de sinergia entre as unidades e 
servidores. A motivação aumentou, a interação 
interna e externa foram aprimoradas, resultando 
em maior eficiência e eficácia no serviço.

Gestão de Pessoas

Visando aprimorar o processo de gestão 
de pessoas e melhorar as condições de trabalho 
dos servidores, com o objetivo de reter talentos 
e aumentar a produtividade, esta gestão 
publicou as Portarias Internas nº 01/2018 e nº 
02/2018. Implementou-se o registro biométrico 
de frequência, normatizando a jornada de 
trabalho dos servidores, com a implantação 
da jornada de sete horas corridas ou banco de 
horas, mediante compensação. Além disso, a 
Diraf criou um grupo de trabalho para avaliação 
e alocação de força de trabalho para atender 
às necessidades de áreas prioritárias e/ou com 
quadro deficiente.

Foi publicado o Plano de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoas (PCDP/DFTrans), 
e uma parceria com a Escola de Governo, que 
garantiu aos nossos servidores um quantitativo 
maior de vagas oferecidas na E-GOV.

Também foi publicada a Portaria nº 04, 
de 11 de dezembro de 2018, que instituiu o 
teletrabalho no âmbito do DFTrans, objetivando 

Foto: Agência Brasília
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Diretoria Administrativo—Financeira
(Diraf) compete coordenar e

planejar a execugao setorial das atividades
de gestao de pessoas, orgamento e finangas,
servigos gerais, administragao de material,
patrimonio, comunicagao administrativa,
arquivo, transporte, conservagao e manutengao
predial. Para tanto, foram desenvolvidas no
exercicio de 2018 as seguintes agoes:

Inicialmente, cabe esclarecer que a atual
gestao encontrou uma estrutura organizacional
incompativel com sua missao, uma vez que
n50 existiam os nI'veis (operacional, tatico
e estratégico) necessaries para influenciar
o processo decisorio da alta administragao.
Diante disso, a Diraf promoveu uma alteragao
da estrutura da Autarquia, aumentando a
quantidade de cargos e estabelecendo os nl'veis
necessarios de cada unidade administrativa,
obtendo ganhos de sinergia entre as unidades e
servidores. A motivagao aumentou, a interagao
interna e externa foram aprimoradas, resultando
em maior eficiéncia e eficacia no servigo.
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Gestao de Pessoas

Visando aprimorar o processo de gestao
de pessoas e melhorar as condigoes de trabalho
dos servidores, com o objetivo de reter talentos
e aumentar a produtividade, esta gestao
publicou as Portarias Internas n9 01/2018 e n9
02/2018. Implementou—se o registro biométrico
de frequéncia, normatizando a jornada de
trabalho dos servidores, com a implantagao
da jornada de sete horas corridas ou banco de
horas, mediante compensagao. Além disso, a
Diraf criou um grupo de trabalho para avaliagao
e alocagao de forga de trabalho para atender
as necessidades de areas prioritarias e/ou com
quadro deficiente.

Foi publicado 0 Plano de Capacitagao e
Desenvolvimento de Pessoas (PCDP/DFTrans),
e uma parceria com a Escola de Governo, que
garantiu aos nossos servidores um quantitative
maior de vagas oferecidas na E—GOV.

Também foi publicada a Portaria n9 04,
de 11 de dezembro de 2018, que instituiu o
teletrabalho no ambito do DFTrans, objetivando
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o aumento da produtividade, da celeridade e 
redução de custos para a Autarquia.

Outra ação importante foi a implantação 
do Programa de Qualidade de Vida e Satisfação 
no Trabalho (CQV) dentro do DFTrans. Nesse 
programa foi instituído um grupo de trabalho 
com ações voltadas ao bem-estar do servidor e 
à realização de eventos com foco na integração 
e sinergia no ambiente de trabalho. Além disso, 
foi criado um espaço destinado à descontração 
e entretenimento para os servidores.

Gestão de Logística

Pensando em proporcionar melhor 
condição de trabalho e aumentar a eficácia 
na prestação do atendimento ao público na 
Galeria dos Estados, essa Diretoria substituiu o 
mobiliário, abriu mais guichês de atendimento, 
instalou novos computadores, realizou serviços 
de pintura, manutenção hidráulica e elétrica e 
de limpeza. Também foi realizada a substituição 
das placas de sinalização, alterando a identidade 
visual, com o objetivo de facilitar e agilizar o 
atendimento.

Foi implantado, também, o Sistema 
de Gestão de Demandas (Sigedem), por 
meio da celebração de termo de cooperação 
técnica com a Controladoria-Geral do Distrito 
Federal (CGDF). Tal ação visa proporcionar 
a centralização das demandas em uma 
única ferramenta, buscando a eficiência no 
atendimento e na realização dos serviços 

internos, bem como a emissão de relatórios 
gerenciais para subsidiar as decisões, além do 
compartilhamento das boas práticas. 

Em relação à manutenção predial, 
o DFTrans realizou ações para atender à 
recomendação do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal no sentido de promover 
ajustes para adequação à legislação vigente. 
Assim, foi contratado serviço para instalação 
de dispositivos contra descargas elétricas, de 
manutenção de equipamentos e sistema de 
detecção e alarme de incêndio nas dependências 
da sede do DFTrans, sendo alocados também 
um número maior de profissionais brigadistas 
para atuarem no prédio.

No edifício-sede da Autarquia foram 
realizadas alterações no layout, com o objetivo 
de integrar as unidades, aproveitar melhor 
os espaços físicos, criar rotas de escapes em 
caso de incêndios e proporcionar melhores 
condições de trabalho para eficiência e 
agilidade dos processos internos.

Ainda com relação à infraestrutura 
do prédio, foram realizadas a manutenção 
predial contínua e a correção dos problemas 
estruturais, destacando-se as seguintes ações: 
instalação de aparelhos de ar-condicionado; 
reforma dos banheiros, com substituição de 
azulejos, vasos e torneiras, proporcionando 
economia no consumo de água; revitalização 
das instalações elétricas e hidráulicas; projeto 
para implantação de oficina para reparos de 
bens patrimoniais; revitalização das salas do 
subsolo; substituição de fechaduras das portas, 
instalação de divisórias, substituição dos forros, 
aquisição de cadeiras e tapetes dos elevadores 
e entradas, substituição da sinalização interna 
e externa.

O DFTrans, com o intuito de organizar e 
controlar o seu patrimônio, realizou gestões 

Foto: Thamy Carvalho - Ascom/DFTrans
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o aumento da produtividade, da celeridade e 
redução de custos para a Autarquia.
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do Programa de Qualidade de Vida e Satisfação 
no Trabalho (CQV) dentro do DFTrans. Nesse 
programa foi instituído um grupo de trabalho 
com ações voltadas ao bem-estar do servidor e 
à realização de eventos com foco na integração 
e sinergia no ambiente de trabalho. Além disso, 
foi criado um espaço destinado à descontração 
e entretenimento para os servidores.

Gestão de Logística

Pensando em proporcionar melhor 
condição de trabalho e aumentar a eficácia 
na prestação do atendimento ao público na 
Galeria dos Estados, essa Diretoria substituiu o 
mobiliário, abriu mais guichês de atendimento, 
instalou novos computadores, realizou serviços 
de pintura, manutenção hidráulica e elétrica e 
de limpeza. Também foi realizada a substituição 
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atendimento.

Foi implantado, também, o Sistema 
de Gestão de Demandas (Sigedem), por 
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Federal (CGDF). Tal ação visa proporcionar 
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atendimento e na realização dos serviços 

internos, bem como a emissão de relatórios 
gerenciais para subsidiar as decisões, além do 
compartilhamento das boas práticas. 

Em relação à manutenção predial, 
o DFTrans realizou ações para atender à 
recomendação do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal no sentido de promover 
ajustes para adequação à legislação vigente. 
Assim, foi contratado serviço para instalação 
de dispositivos contra descargas elétricas, de 
manutenção de equipamentos e sistema de 
detecção e alarme de incêndio nas dependências 
da sede do DFTrans, sendo alocados também 
um número maior de profissionais brigadistas 
para atuarem no prédio.

No edifício-sede da Autarquia foram 
realizadas alterações no layout, com o objetivo 
de integrar as unidades, aproveitar melhor 
os espaços físicos, criar rotas de escapes em 
caso de incêndios e proporcionar melhores 
condições de trabalho para eficiência e 
agilidade dos processos internos.

Ainda com relação à infraestrutura 
do prédio, foram realizadas a manutenção 
predial contínua e a correção dos problemas 
estruturais, destacando-se as seguintes ações: 
instalação de aparelhos de ar-condicionado; 
reforma dos banheiros, com substituição de 
azulejos, vasos e torneiras, proporcionando 
economia no consumo de água; revitalização 
das instalações elétricas e hidráulicas; projeto 
para implantação de oficina para reparos de 
bens patrimoniais; revitalização das salas do 
subsolo; substituição de fechaduras das portas, 
instalação de divisórias, substituição dos forros, 
aquisição de cadeiras e tapetes dos elevadores 
e entradas, substituição da sinalização interna 
e externa.

O DFTrans, com o intuito de organizar e 
controlar o seu patrimônio, realizou gestões 

Foto: Thamy Carvalho - Ascom/DFTrans
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o aumento da produtividade, da celeridade e
redugao de custos para a Autarquia.

Outra agao importante foi a implantagao
do Programa de Qualidade de Vida e Satisfagao
no Trabalho (CQV) dentro do DFTrans. Nesse
programa foi institun'do um grupo de trabalho
com agoes voltadas ao bem—estar do servidor e
a realizagao de eventos com foco na integragao
e sinergia no ambiente de trabalho. Além disso,
foi criado um espago destinado a descontragao
e entretenimento para os servidores.

Gestao de Logistica

Pensando em proporcionar melhor
condigao de trabalho e aumentar a eficécia
na prestagao do atendimento ao lico na
Galeria dos Estados, essa Diretoria substituiu o
mobiliario, abriu mais guichés de atendimento,
instalou novos computadores, realizou servigos
de pintura, manutengao hidraulica e elétrica e
de limpeza. Também foi realizada a substituigao
das placasdesinalizagao,alterandoaidentidade
visual, com o objetivo de facilitar e agilizar o
atendimento.

Hlmllxuswnuos

Foto: Thamy Carvalho - Ascom/DFTrans

Foi implantado, também, o Sistema
de Gestao de Demandas (Sigedem), por
meio da celebragao de termo de cooperagao
técnica com a Controladoria—Geral do Distrito
Federal (CGDF). Tal agao visa proporcionar
a centralizagao das demandas em uma
(mica ferramenta, buscando a eficiéncia no
atendimento e na realizagao dos servigos
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internos, bem como a emissao de relatérios
gerenciais para subsidiar as decisoes, além do
compartilhamento das boas préticas.

Em relagao a manutengao predial,
o DFTrans realizou agoes para atender a
recomendagao do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal no sentido de promover
ajustes para adequagao a legislagao vigente.
Assim, foi contratado servigo para instalagao
de dispositivos contra descargas elétricas, de
manutengao de equipamentos e sistema de
detecgaoealarmedeincéndionasdependéncias
da sede do DFTrans, sendo alocados também
um numero maior de profissionais brigadistas
para atuarem no prédio.

No edificio—sede da Autarquia foram
realizadas alteragoes no layout, com o objetivo
de integrar as unidades, aproveitar melhor
os espagos fisicos, criar rotas de escapes em
caso de incéndios e proporcionar melhores
condigoes de trabalho para eficiéncia e
agilidade dos processos internos.

Ainda com relagao a infraestrutura
do prédio, foram realizadas a manutengao
predial continua e a corregao dos problemas
estruturais, destacando-se as seguintes agoes:
instalagao de aparelhos de ar—condicionado;
reforma dos banheiros, com substituigao de
azulejos, vasos e torneiras, proporcionando
economia no consumo de agua; revitalizagao
das instalagoes elétricas e hidraulicas; projeto
para implantagao de oficina para reparos de
bens patrimoniais; revitalizagao das salas do
subsolo; substituigao de fechaduras das portas,
instalagao de divisorias, substituigao dos forros,
aquisigao de cadeiras e tapetes dos elevadores
e entradas, substituigao da sinalizagao interna
eexterna.

O DFTrans, com o intuito de organizar e
controlar o seu patrimonio, realizou gestoes
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junto à Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal (Sefaz/DF) visando à implantação do 
Sistema de Gestão Patrimonial (SisGepat). 
Assim, foi publicada uma portaria instituindo 
tal ferramenta como o sistema oficial de 
controle dos bens patrimoniais da Autarquia, 
sendo realizado o levantamento de todos bens 
para registro, acompanhamento e controle 
de sua movimentação, além de atribuir a 
responsabilidade aos agentes públicos. Vale 
ressaltar que já foram registrados 4.129 bens, 
que totalizam o valor de R$ 7.977.817,65 
(sete milhões novecentos e setenta e sete mil, 
oitocentos e dezessete reais e sessenta e cinco 
centavos). Como não havia um sistema anterior 
no DFTrans, o trabalho de registro de todos os 
bens será finalizado no exercício de 2019.

Vale destacar que para o controle dos 
bens da Autarquia era utilizado uma planilha, 
e que o inventário Patrimonial dos anos 
anteriores à implementação do referido 
Sistema eram realizados de forma deficitária e 
precária e, consequentemente, apresentavam 
resultados incompletos.

Com relação à gestão de materiais, a 
Diraf realizou um levantamento dos itens 
ociosos para transferência aos demais órgãos 
da Administração, reformou o espaço de 
armazenamento, realizou aquisições para suprir 
as necessidades das unidades, estabelecendo, 
além disso, uma metodologia de planejamento 
das aquisições futuras. Atualmente, o 
almoxarifado dispõe de 407.320 itens, que 
totalizam R$ 923.461,53 (novecentos e vinte e 
três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e 
cinquenta e três centavos).

Foi implantada uma nova sistemática de 
utilização do transporte oficial disponível no 
DFTrans, onde ocorreu a distribuição de veículos 
para a Diter - diretoria responsável pela gestão 
dos 46 (quarenta e seis) terminais rodoviários 
do DF -, visando otimizar a qualidade dos 
serviços prestados. A utilização dos veículos 

na realização dos serviços administrativos 
também sofreu alterações, como o envio 
dos documentos via correios e a realização 
de viagens programadas e agrupadas, 
que proporcionaram a redução de custos 
operacionais e maior agilidade na execução 
dos serviços. Atualmente, a Autarquia dispõe 
de 11 veículos leves, oriundos do contrato 
da Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Gestão (Seplag), e seis caminhões da frota 
própria.

Quanto à gestão documental, uma 
ação crucial adotada por essa gestão 
foi a publicação de portarias tornando 
desnecessário o encaminhamento dos BCTs e 
BCOs pelas empresas do STPC ao DFTrans. Tal 
ação proporcionou a desocupação de cerca 
de 80% do espaço do arquivo do DFTrans, 
que corresponde a 4.430 metros lineares ou 
31.000 caixas arquivo. Com essa ação, a equipe 
de documentação terá mais tempo para se 
dedicar aos documentos pertinentes ao próprio 
DFTrans, reorganizando fisicamente toda a 
documentação, com economia de espaço 
e recursos, por meio do armazenamento 
adequado de processos e documentos. 

Outra ação importante já iniciada foi 
a implantação do projeto Simplifique, que 
prevê o mapeamento de todos os processos 
e documentos da Autarquia, propondo 
mecanismos de simplificação e evitando o 
retrabalho.

Foi realizada também a contratação de 
empresa para restabelecer o sistema Flexps, em 
que são registrados os processos e documentos, 
além do recadastramento e inserção de novos 
documentos enviados ao Arquivo.

Gestão de Contratos e Licitações

Quanto à melhoria dos contratos, 
foi instituído um grupo de trabalho para 
reavaliação dos contratos, com o objetivo de 
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Assim, foi publicada uma portaria instituindo 
tal ferramenta como o sistema oficial de 
controle dos bens patrimoniais da Autarquia, 
sendo realizado o levantamento de todos bens 
para registro, acompanhamento e controle 
de sua movimentação, além de atribuir a 
responsabilidade aos agentes públicos. Vale 
ressaltar que já foram registrados 4.129 bens, 
que totalizam o valor de R$ 7.977.817,65 
(sete milhões novecentos e setenta e sete mil, 
oitocentos e dezessete reais e sessenta e cinco 
centavos). Como não havia um sistema anterior 
no DFTrans, o trabalho de registro de todos os 
bens será finalizado no exercício de 2019.

Vale destacar que para o controle dos 
bens da Autarquia era utilizado uma planilha, 
e que o inventário Patrimonial dos anos 
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Com relação à gestão de materiais, a 
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Foi implantada uma nova sistemática de 
utilização do transporte oficial disponível no 
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dos 46 (quarenta e seis) terminais rodoviários 
do DF -, visando otimizar a qualidade dos 
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na realização dos serviços administrativos 
também sofreu alterações, como o envio 
dos documentos via correios e a realização 
de viagens programadas e agrupadas, 
que proporcionaram a redução de custos 
operacionais e maior agilidade na execução 
dos serviços. Atualmente, a Autarquia dispõe 
de 11 veículos leves, oriundos do contrato 
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e Gestão (Seplag), e seis caminhões da frota 
própria.

Quanto à gestão documental, uma 
ação crucial adotada por essa gestão 
foi a publicação de portarias tornando 
desnecessário o encaminhamento dos BCTs e 
BCOs pelas empresas do STPC ao DFTrans. Tal 
ação proporcionou a desocupação de cerca 
de 80% do espaço do arquivo do DFTrans, 
que corresponde a 4.430 metros lineares ou 
31.000 caixas arquivo. Com essa ação, a equipe 
de documentação terá mais tempo para se 
dedicar aos documentos pertinentes ao próprio 
DFTrans, reorganizando fisicamente toda a 
documentação, com economia de espaço 
e recursos, por meio do armazenamento 
adequado de processos e documentos. 

Outra ação importante já iniciada foi 
a implantação do projeto Simplifique, que 
prevê o mapeamento de todos os processos 
e documentos da Autarquia, propondo 
mecanismos de simplificação e evitando o 
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empresa para restabelecer o sistema Flexps, em 
que são registrados os processos e documentos, 
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documentos enviados ao Arquivo.
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Quanto à melhoria dos contratos, 
foi instituído um grupo de trabalho para 
reavaliação dos contratos, com o objetivo de 
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junto a Secretaria de Fazenda do Distrito
Federal (Sefaz/DF) visando a implantagao do
Sistema de Gestao Patrimonial (SisGepat).
Assim, foi publicada uma portaria instituindo
tal ferramenta como o sistema oficial de
controle dos bens patrimoniais da Autarquia,
sendo realizado o levantamento de todos bens
para registro, acompanhamento e controle
de sua movimentagao, além de atribuir a
responsabilidade aos agentes lblicos. Vale
ressaltar que ja foram registrados 4.129 bens,
que totalizam o valor de RS 7.977.817,65
(sete milh6es novecentos e setenta e sete mil,
oitocentos e dezessete reais e sessenta e cinco
centavos). Como nao havia um sistema anterior
no DFTrans, o trabalho de registro de todos os
bens sera finalizado no exercicio de 2019.

Vale destacar que para o controle dos
bens da Autarquia era utilizado uma planilha,
e que o inventario Patrimonial dos anos
anteriores a implementagao do referido
Sistema eram realizados de forma deficitaria e
preca’ria e, consequentemente, apresentavam
resultados incompletos.

Com relagao a gestao de materiais, a
Diraf realizou um levantamento dos itens
ociosos para transferéncia aos demais orgaos
da Administragao, reformou o espago de
armazenamento, realizou aquisigoes para suprir
as necessidades das unidades, estabelecendo,
além disso, uma metodologia de planejamento
das aquisigoes futuras. Atualmente, o
almoxarifado dispoe de 407.320 itens, que
totalizam RS 923.461,53 (novecentos e vinte e
trés mil, quatrocentos e sessenta e um reais e
cinquenta e trés centavos).

Foi implantada uma nova sistematica de
utilizagao do transporte oficial disponivel no
DFTrans,ondeocorreuadistribuigaodeveiculos
para a Diter - diretoria responsavel pela gestao
dos 46 (quarenta e seis) terminais rodoviarios
do DF —, visando otimizar a qualidade dos
servigos prestados. A utilizagao dos veiculos

na realizagao dos servigos administrativos
também sofreu alteragoes, come 0 envio
dos documentos via correios e a realizagao
de viagens programadas e agrupadas,
que proporcionaram a redugao de custos
operacionais e maior agilidade na execugao
dos servigos. Atualmente, a Autarquia dispoe
de 11 vel'culos leves, oriundos do contrato
da Secretaria de Planejamento, Orgamento
e Gestao (Seplag), e seis caminh6es da frota
prépria.

Quanto a gestao documental, uma
agao crucial adotada por essa gestao
foi a publicagao de portarias tornando
desnecessario o encaminhamento dos BCTs e
BCOs pelas empresas do STPC ao DFTrans. Tal
agao proporcionou a desocupagao de cerca
de 80% do espago do arquivo do DFTrans,
que corresponde a 4.430 metros lineares ou
31.000 caixas arquivo. Com essa a950, a equipe
de documentagao tera’ mais tempo para se
dedicar aos documentos pertinentes ao préprio
DFTrans, reorganizando fisicamente toda a
documentagao, com economia de espago
e recursos, por meio do armazenamento
adequado de processos e documentos.

Outra agao importante ja iniciada foi
a implantagao do projeto Simplifique, que
prevé o mapeamento de todos os processos
e documentos da Autarquia, propondo
mecanismos de simplificagao e evitando o
retrabalho.

Foi realizada também a contratagao de
empresa para restabelecer o sistema Flexps, em
que sao registrados os processos e documentos,
além do recadastramento e insergao de novos
documentos enviados ao Arquivo.

Gestéo de Contratos e Licitagées

Quanto a melhoria dos contratos,
foi instituido um grupo de trabalho para
reavaliagao dos contratos, com o objetivo de
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realizar adequações que visaram à inclusão 
de cláusulas de integridade, produtividade, 
sustentabilidade, nível de serviço e adequação 
dos quantitativos às necessidades levantadas.

No que diz respeito aos Termos 
Aditivos celebrados, até outubro de 2018, 
foram formalizados o total de 11 contratos, 
abrangendo prorrogações, alterações de 
polo, alterações qualitativas e quantitativas, 
reajustes, repactuações, entre outros.

Foram realizadas cinco licitações para 
contratação de serviços e aquisições de 
materiais, nove dispensas, três cotações 
eletrônicas e nove adesões a Atas de Registro 
de Preços.

Uma ação importante que deve ser 
destacada é a rescisão do contrato com a 
empresa de prestação de serviço de bilhetagem, 
em razão do descumprimento de cláusulas 
contratuais. Além disso, considerando o SAC 
04/2018 encaminhado pela CGDF, houve a 
substituição dos postos de atendimento e 
assinatura de termo aditivo para estabelecer 
niveis de serviço no novo contrato visando 
à melhoria da qualidade na prestação dos 
serviços.

Gestão Financeira-Orçamentária

Essa Diretoria assinou o Termo Aditivo 
ao contrato nº 31/2016, com o Banco de 
Brasília (BRB), encerrando as Faixas Contábeis 
utilizadas no repasse de recursos para os 
operadores do STPC, referentes ao Vale 
Transporte e VT Cidadão. Foram criadas contas 
correntes, conforme determinação dos órgãos 
de controle, e a contabilização e o repasse 
passaram a ser realizados através do Sistema de 
Gestão Governamental (SIGGO), dando maior 
transparência e credibilidade ao processo.

Foi instituída a vinculação dos contratos 
de concessionárias e permissionárias nos 

sistemas COMPRAS-DF e E-CONTRATOS, 
conferindo maior controle, transparência e 
fidedignidade às informações geradas, com 
publicação da Portaria 293/2018, que trata da 
emissão de notas avulsas aos permissionários 
individuais.

Desta forma, para garantir a integridade 
dos registros e o cumprimento das normas do 
direito financeiro, e atendendo aos requisitos 
estabelecidos pela Sefaz e Seplag, os pagamentos 
são realizados aos titulares dos contratos de 
permissões e não mais às cooperativas.

Destacamos também a criação do 
Núcleo de Contabilidade, que promoveu 
a regularização de consideráveis e antigas 
pendências contábeis, que foram finalmente 
ajustadas e concluídas. Além disso, o envio do 
Relatório de Conciliação Bancária passou a ser 
realizado com pontualidade. 

Nessa mesma linha de atuação, 
foi instituído um grupo de trabalho para 
analisar, revisar e instruir os processos de 
reconhecimento de Dívidas de Exercícios 
Anteriores (DEA) do DFTrans, com o intuito de 
garantir a eficiência administrativo-financeira, 
quantificação e registro das dívidas. Como 
resultado, foram analisados 145 processos 
de dívidas de exercícios anteriores, dentre os 
quais 17,91% possuem dívidas reconhecidas e 
aguardam pagamento, e 80,23% representam 
o percentual dos processos analisados e 
instruídos e que aguardam liberação de crédito 
orçamentário, o que totaliza o valor aproximado 
de 94 milhões de reais. Além disso, já foram 
reconhecidas e pagas dívidas no montante de 
35 milhões de reais. Anteriormente à formação 
desse grupo de trabalho, foram reconhecidos e 
pagos cerca de 50 milhões de reais de dívidas 
de exercícios anteriores.

Portanto foram pagos na atual gestão 
cerca de 85 milhões de reais de despesa de 
exercícios anteriores.
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realizar adequações que visaram à inclusão 
de cláusulas de integridade, produtividade, 
sustentabilidade, nível de serviço e adequação 
dos quantitativos às necessidades levantadas.

No que diz respeito aos Termos 
Aditivos celebrados, até outubro de 2018, 
foram formalizados o total de 11 contratos, 
abrangendo prorrogações, alterações de 
polo, alterações qualitativas e quantitativas, 
reajustes, repactuações, entre outros.

Foram realizadas cinco licitações para 
contratação de serviços e aquisições de 
materiais, nove dispensas, três cotações 
eletrônicas e nove adesões a Atas de Registro 
de Preços.
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empresa de prestação de serviço de bilhetagem, 
em razão do descumprimento de cláusulas 
contratuais. Além disso, considerando o SAC 
04/2018 encaminhado pela CGDF, houve a 
substituição dos postos de atendimento e 
assinatura de termo aditivo para estabelecer 
niveis de serviço no novo contrato visando 
à melhoria da qualidade na prestação dos 
serviços.

Gestão Financeira-Orçamentária

Essa Diretoria assinou o Termo Aditivo 
ao contrato nº 31/2016, com o Banco de 
Brasília (BRB), encerrando as Faixas Contábeis 
utilizadas no repasse de recursos para os 
operadores do STPC, referentes ao Vale 
Transporte e VT Cidadão. Foram criadas contas 
correntes, conforme determinação dos órgãos 
de controle, e a contabilização e o repasse 
passaram a ser realizados através do Sistema de 
Gestão Governamental (SIGGO), dando maior 
transparência e credibilidade ao processo.

Foi instituída a vinculação dos contratos 
de concessionárias e permissionárias nos 

sistemas COMPRAS-DF e E-CONTRATOS, 
conferindo maior controle, transparência e 
fidedignidade às informações geradas, com 
publicação da Portaria 293/2018, que trata da 
emissão de notas avulsas aos permissionários 
individuais.

Desta forma, para garantir a integridade 
dos registros e o cumprimento das normas do 
direito financeiro, e atendendo aos requisitos 
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ajustadas e concluídas. Além disso, o envio do 
Relatório de Conciliação Bancária passou a ser 
realizado com pontualidade. 

Nessa mesma linha de atuação, 
foi instituído um grupo de trabalho para 
analisar, revisar e instruir os processos de 
reconhecimento de Dívidas de Exercícios 
Anteriores (DEA) do DFTrans, com o intuito de 
garantir a eficiência administrativo-financeira, 
quantificação e registro das dívidas. Como 
resultado, foram analisados 145 processos 
de dívidas de exercícios anteriores, dentre os 
quais 17,91% possuem dívidas reconhecidas e 
aguardam pagamento, e 80,23% representam 
o percentual dos processos analisados e 
instruídos e que aguardam liberação de crédito 
orçamentário, o que totaliza o valor aproximado 
de 94 milhões de reais. Além disso, já foram 
reconhecidas e pagas dívidas no montante de 
35 milhões de reais. Anteriormente à formação 
desse grupo de trabalho, foram reconhecidos e 
pagos cerca de 50 milhões de reais de dívidas 
de exercícios anteriores.

Portanto foram pagos na atual gestão 
cerca de 85 milhões de reais de despesa de 
exercícios anteriores.
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de concessionarias e permissionarias nos
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sistemas COMPRAS-DF e E—CONTRATOS,
conferindo maior controle, transparéncia e
fidedignidade as informagoes geradas, com
publicagao da Portaria 293/2018, que trata da
emissao de notas avulsas aos permissionarios
individuais.

Desta forma, para garantir a integridade
dos registros e o cumprimento das normas do
direito financeiro, e atendendo aos requisitos
estabelecidos pelaSefazeSeplag,os pagamentos
sao realizados aos titulares dos contratos de
permissoes e n50 mais as cooperativas.

Destacamos também a criagao do
NlZIcleo de Contabilidade, que promoveu
a regularizagao de consideraveis e antigas
pendéncias contabeis, que foram finalmente
ajustadas e concluidas. Além disso, o envio do
Relatorio de Conciliagao Banca’ria passou a ser
realizado corn pontualidade.

Nessa mesma linha de atuagao,
foi institun’do um grupo de trabalho para
analisar, revisar e instruir os processos de
reconhecimento de Dl'vidas de Exercicios
Anteriores (DEA) do DFTrans, com o intuito de
garantir a eficiéncia administrativo—financeira,
quantificagao e registro das dl'vidas. Como
resultado, foram analisados 145 processos
de dl'vidas de exercicios anteriores, dentre os
quais 17,91% possuem dl'vidas reconhecidas e
aguardam pagamento, e 80,23% representam
o percentual dos processos analisados e
instruidos e que aguardam liberagao de crédito
orgamentario,oquetotalizaovaloraproximado
de 94 milhoes de reais. Além disso, ja foram
reconhecidas e pagas dI'vidas no montante de
35 mi|h6es de reais. Anteriormente a formagao
desse grupo de trabalho, foram reconhecidos e
pagos cerca de 50 mi|h6es de reais de dl’vidas
de exercicios anteriores.

Portanto foram pagos na atual gestao
cerca de 85 mi|h6es de reais de despesa de
exercicios anteriores.
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A Diretoria Técnica do DFTrans tem 
a função de controlar e avaliar a 

execução das atividades de planejamento e 
operação de transporte por parte dos diversos 
operadores do Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF). 

O transporte público deve se adequar 
às características de cada região e ser passível 
de adaptações constantes à própria dinâmica 
urbana, tanto em termos quantitativos como 
em relação à tecnologia dos veículos, além das 
necessidades de deslocamento da população 
usuária do transporte público.

O planejamento operacional deve 
se adaptar a tais características, levando 
em consideração as limitações de recursos 
tecnológicos e econômicos existentes, o custo 
do transporte e a modicidade das tarifas 
vigentes.

Na utilização do transporte público, este 
segmento pondera uma série de atributos 
– regularidade, tempo de deslocamento, 
conforto, eficiência etc. Diante disso, cabe à 

entidade gestora atuar no planejamento e 
programação de linhas, itinerários, tarifas, 
objetivando tornar a execução dos serviços 
mais eficaz.

Copla – Coordenação de Planejamento 
e Operação em Transportes

A Copla é uma coordenação da Diretoria 
Técnica responsável pelo planejamento, 
programação e operação do transporte público 
do DF. 

O Sistema de Transporte Público Coletivo 
do Distrito Federal dispõe atualmente de 2.869 
veículos, com 91% possuindo acessibilidade 
para pessoas com deficiência.

Podem ser destacadas as providências 
adotadas pela Diretoria, no que tange à 
melhoria no Sistema de Transporte Público 
Coletivo (sistema básico), tendo em vista a 
dinamicidade que tal sistema apresenta, a 
demanda constante dos usuários, bem como o 
intuito de prestar um serviço eficaz à sociedade 
do Distrito Federal.

Foto: Agência Brasília
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Diretoria Técnica do DFTrans tem
a fungao de controlar e avaliar a

execugao das atividades de planejamento e
operagao de transporte por parte dos diversos
operadores do Sistema de Transporte PUblico
Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF).

O transporte pUbllCO deve se adequar
as caracterl’sticas de cada regiao e ser passivel
de adaptagoes constantes a propria dinamica
urbana, tanto em termos quantitativos como
em relagao a tecnologia dos veiculos, além das
necessidades de deslocamento da populagao
usuaria do transporte pdblico.

O planejamento operacional deve
se adaptar a tais caracterl'sticas, levando
em consideragao as limitagoes de recursos
tecnologicos e economicos existentes, o custo
do transporte e a modicidade das tarifas
vigentes.

Na utilizagao do transporte pdblico, este
segmento pondera uma série de atributos
— regularidade, tempo de deslocamento,
conforto, eficiéncia etc. Diante disso, cabe a
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entidade gestora atuar no planejamento e
programagao de linhas, itinerarios, tarifas,
objetivando tornar a execugao dos servigos
mais eficaz.

Copla - Coordenagéo de Planejamento
e Operagéo em Transportes

A Copla é uma coordenagao da Diretoria
Técnica responsa’vel pelo planejamento,
programagao e operagao do transporte plIIico
do DF.

0 Sistema de Transporte PlZIblico Coletivo
do Distrito Federal disp6e atualmente de 2.869
veI’culos, com 91% possuindo acessibilidade
para pessoas com deficiéncia.

Podem ser destacadas as providéncias
adotadas pela Diretoria, no que tange a
melhoria no Sistema de Transporte PlIIico
Coletivo (sistema basico), tendo em vista a
dinamicidade que tal sistema apresenta, a
demanda constante dos usua’rios, bem como o
intuito de prestar um servigo eficaz a sociedade
do Distrito Federal.
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Entre março e novembro de 2018, vale 
mencionar as seguintes ações desenvolvidas 
pela Copla:

Março

• Reforço na prestação de serviço das linhas 
0.926, 926.1, 0.927, 0.928, 928.1 e 0.929, 
que eram operadas pela Cootarde e foram 
assumidas pela empresa São José;

• Otimização das linhas de ônibus 0.406, 406.1, 
406.3 e 406.4, de Brazlândia.

Abril

• Ampliação de itinerário e reforço de viagens 
nas linhas 0.928, 0.929, 364.1 e 0.344, de  
Ceilândia, operadas pela empresa São José;

• Ampliação de itinerários e reforço de viagens 
nas linhas 363.2 e 933.2, do Pôr do Sol-  
Ceilândia, operadas pela empresa Marechal.

Maio

• Ampliação do itinerário da linha 0.928, para 
atendimento dos usuários do trecho III do Sol 
Nascente - Ceilândia;

• Transferência das linhas rurais 119.0, 
073.3, 0.410 e 409.1 para as empresas Urbi, 
Piracicabana e São José, em virtude da 
prestação irregular do serviço de transporte 
nas regiões do Park Way e de Brazlândia;

• Desativação das linhas 119.1, 119.2, 119.5, 
119.6, 119.7 (substituídas e otimizadas pela 
119.0 - Núcleo Bandeirante/Vargem Bonita);

• Desativação das linhas 410.1 e 0.414 
(substituídas e otimizadas pela 0.410 – 
Brazlândia/ Almécegas);

• Desativação da linha 0.409 (substituída 
e otimizada pela 409.1 – Brazlândia/ 
Taguacenter).

Junho

• Transferência da operação das linhas rurais 
409.1, 0.414, 414.1 e 0.410, de Brazlândia, para 
a empresa São José, em razão da suspensão de 
permissionários rurais.

Agosto

• Alteração do itinerário da linha 0.965, para 
atendimento ao Centro de Ceilândia e à Colônia 
Agrícola 26 de Setembro - Taguatinga;

• Otimização de tabela horária e de itinerário 
das linhas circulares e das linhas de ligação do 
Setor P Sul - Ceilândia;

• Criação da linha 933.5 – Setor P Sul / 
Condomínio Casa Branca / Taguatinga Shopping 
(via Avenida Hélio Prates);

• Criação da linha 0.882 – Riacho Fundo II (QS 
18) / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-SIG);

• Criação da linha 870.1 – Riacho Fundo II (QS 
18) – CAUB II / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo);

• Transferência da operação de 13 linhas rurais 
de permissionários que estavam com contratos 
vencidos;

• Alteração de itinerário das linhas 531.1, 506.4 
e 0.66.4 para assegurar a prestação do serviço 
regular de transporte nas áreas rurais da Fercal 
e de Planaltina;

• Retirada do sistema de quatro operadores e de 
sete linhas rurais (510.1, 638.1, 511.4, 511.1, 0.511, 
611.1 e 0.611) em razão de contratos vencidos; 

• Substituição das linhas 0.206 e 206.0 pela 
linha 206.2 (Gama/ Tamanduá/ Estação 
Samambaia);

• Substituição da linha 638.2 pela 638.1 
(Planaltina/ PAD – DF);
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Entre margo e novembro de 2018, vale
mencionar as seguintes agoes desenvolvidas
pela Copla:

Margo

0 Reforgo na prestagao de servigo das linhas
0.926, 926.1, 0.927, 0.928, 928.1 e 0.929,
que eram operadas pela Cootarde e foram
assumidas pela empresa sao José;

- Otimizagao das linhas de 6nibus 0.406, 406.1,
406.3 e 406.4, de Brazlandia.

Abril

- Ampliagao de itinerario e reforgo de viagens
nas linhas 0.928, 0.929, 364.1 e 0.344, de
Ceilandia, operadas pela empresa $50 José;

- Ampliagao de itineraries e reforgo de viagens
nas linhas 363.2 e 933.2, do Por do Sol—
Ceilandia, operadas pela empresa Marechal.

Maio

- Ampliagao do itinerario da linha 0.928, para
atendimento dos usuarios do trecho I” do Sol
Nascente — Ceilandia;

0 Transferéncia das linhas rurais 119.0,
073.3, 0.410 e 409.1 para as empresas Urbi,
Piracicabana e 550 José, em virtude da
prestagao irregular do servigo de transporte
nas regi6es do Park Way e de Brazlandia;

- Desativagao das linhas 119.1, 119.2, 119.5,
119.6, 119.7 (substituidas e otimizadas pela
119.0 — Nacleo Bandeirante/Vargem Bonita);

linhas 410.1 e 0.414
pela 0.410 —

- Desativagao das
(substituidas e otimizadas
Brazlandia/ Almécegas);

linha 0.409 (substituida
409.1 — Brazlandia/

- Desativagao da
e otimizada pela
Taguacenter).
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Junho

0 Transferéncia da operagao das linhas rurais
409.1, 0.414, 414.1 e 0.410, de Brazlandia, para
a empresa $50 José, em razao da suspensao de
permissionarios rurais.

Agosto

0 Alteragao do itinerario da linha 0.965, para
atendimento a0 Centro de Ceilandia e a Colénia
Agricola 26 de Setembro - Taguatinga;

0 Otimizagao de tabela horaria e de itinerario
das linhas circulares e das linhas de ligagao do
Setor P Sul — Ceilandia;

0 Criagao da linha 933.5 — Setor P Sul /
Condominio Casa Branca /Taguatinga Shopping
(via Avenida Hélio Prates);

0 Criagao da linha 0.882 — Riacho Fundo || (Q5
18) / Rodoviaria do Plano Piloto (EPNB-SIG);

0 Criagao da linha 870.1 — Riacho Fundo || (Q5
18) —CAUB || / Rodoviaria do Plano Piloto (Eixo);

0 Transferéncia da operagao de 13 linhas rurais
de permissionarios que estavam com contratos
vencidos;

0 Alteragao de itinerario das linhas 531.1, 506.4
e 0.66.4 para assegurar a prestagao do servigo
regular de transporte nas areas rurais da Fercal
e de Planaltina;

0 Retirada do sistema de quatro operadores e de
sete linhas rurais (510.1, 638.1, 511.4, 511.1, 0.511,
611.1 e 0.611) em razao de contratos vencidos;

0 Substituigao das linhas 0.206 e 206.0 pela
linha 206.2 (Gama/ Tamandua/ Estagao
Samambaia);

0 Substituigao da linha 638.2 pela 638.1
(Planaltina/ PAD — DF);
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• Desativação da linha 0.302 (Rio Descoberto/ 
Rodoviária do Plano Piloto);

• Implementação de nova etapa da integração 
em Planaltina, com a criação de três linhas 
circulares (066.4, 066.5 e 066.6), a ampliação 
de oferta de horários das linhas de ligação 
direta com o Plano Piloto e também das linhas 
circulares já existentes;

• Implementação de nova etapa de integração 
em Planaltina, com alterações em linhas já 
existentes (0.643, 616.2, 643.1, 0.605, 605.1, 
642.1, 600.7, 620.1 e 640.2 – linhas de ligação 
e 066.2; 066.3; 064.1 – linhas circulares já 
existentes). 

Setembro

• Cadastramento do novo ponto de controle de 
ônibus em Águas Claras, próximo à  E s t a ç ã o 
do metrô Águas Claras;

• Criação da linha 355.8 para atendimento aos 
moradores de Vicente Pires, Taguatinga e  
Águas Claras;

• Otimização de tabela horária e de itinerário 
das linhas circulares e de ligação de  
Taguatinga Sul;

• Otimização de tabela horária e de itinerário 
das linhas circulares e de ligação do Guará;

• Criação da linha circular 102.6 – Terminal Asa 
Sul/ Aeroporto.

Outubro

• Alteração do itinerário da linha 364.1 para 
atendimento aos passageiros do IFB M Norte, 
condomínios Itamaraty e JK e posto de saúde 
da M Norte;

• Ampliação do itinerário da linha 364.3 para 
atendimento ao Condomínio Giliardi;

• Reestruturação operacional do Terminal do 
Setor O;

• Reativação da linha 114.1 –Rodoviária Plano 
Piloto / L2 Sul / W3 Sul, para atendimento  
aos usuários da Vila Telebrasília;

• Aumento de oferta de viagens da linha 0.143 
- Rodoviária Plano Piloto / Hospital da  
Criança / Regimento de Cavalaria da Guarda;

• Aumento de oferta de viagens da linha 067.3 
– Terminal Planaltina/ Vale do Amanhecer;

• Alteração de itinerário da linha 063.1 – Nova 
Colina / Sobradinho I e II.

Novembro

• Alteração de itinerário das linhas 0.951, 0.959 
e 959.1, em razão da implementação do  
novo ponto de controle em Águas Claras, 
beneficiando a população de Águas Claras,   
Taguatinga e Vicente Pires;

• Alteração de itinerário das linhas 355.8, 355.2 
e 355.3, de Vicente Pires, para otimizar  o 
atendimento aos usuários da região;

• Ampliação de viagens em linhas de Ceilândia 
e Samambaia (332.1, 350.1, 359.2, 333.6  e 
333.7) devido ao encerramento da operação 
da cooperativa Coopertran;

• Mudanças no transporte do Guará I e II e do 
Condomínio Lúcio Costa em razão de  
demanda de usuários;

• Alteração do itinerário da linha 129.1 – Guará/ 
Aeroporto/ Rodoviária do Plano Piloto (eixo), 
com reforço de viagens;

• Reprogramação do itinerário e da tabela 
horária da linha 0.092 (Guará I-II / Núcleo 
Bandeirante / Taguatinga (EPNB - Pistão Sul-
Norte),  para otimização das viagens.-
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• Desativação da linha 0.302 (Rio Descoberto/ 
Rodoviária do Plano Piloto);

• Implementação de nova etapa da integração 
em Planaltina, com a criação de três linhas 
circulares (066.4, 066.5 e 066.6), a ampliação 
de oferta de horários das linhas de ligação 
direta com o Plano Piloto e também das linhas 
circulares já existentes;

• Implementação de nova etapa de integração 
em Planaltina, com alterações em linhas já 
existentes (0.643, 616.2, 643.1, 0.605, 605.1, 
642.1, 600.7, 620.1 e 640.2 – linhas de ligação 
e 066.2; 066.3; 064.1 – linhas circulares já 
existentes). 

Setembro

• Cadastramento do novo ponto de controle de 
ônibus em Águas Claras, próximo à  E s t a ç ã o 
do metrô Águas Claras;

• Criação da linha 355.8 para atendimento aos 
moradores de Vicente Pires, Taguatinga e  
Águas Claras;

• Otimização de tabela horária e de itinerário 
das linhas circulares e de ligação de  
Taguatinga Sul;

• Otimização de tabela horária e de itinerário 
das linhas circulares e de ligação do Guará;

• Criação da linha circular 102.6 – Terminal Asa 
Sul/ Aeroporto.

Outubro

• Alteração do itinerário da linha 364.1 para 
atendimento aos passageiros do IFB M Norte, 
condomínios Itamaraty e JK e posto de saúde 
da M Norte;

• Ampliação do itinerário da linha 364.3 para 
atendimento ao Condomínio Giliardi;

• Reestruturação operacional do Terminal do 
Setor O;

• Reativação da linha 114.1 –Rodoviária Plano 
Piloto / L2 Sul / W3 Sul, para atendimento  
aos usuários da Vila Telebrasília;

• Aumento de oferta de viagens da linha 0.143 
- Rodoviária Plano Piloto / Hospital da  
Criança / Regimento de Cavalaria da Guarda;

• Aumento de oferta de viagens da linha 067.3 
– Terminal Planaltina/ Vale do Amanhecer;

• Alteração de itinerário da linha 063.1 – Nova 
Colina / Sobradinho I e II.

Novembro

• Alteração de itinerário das linhas 0.951, 0.959 
e 959.1, em razão da implementação do  
novo ponto de controle em Águas Claras, 
beneficiando a população de Águas Claras,   
Taguatinga e Vicente Pires;

• Alteração de itinerário das linhas 355.8, 355.2 
e 355.3, de Vicente Pires, para otimizar  o 
atendimento aos usuários da região;

• Ampliação de viagens em linhas de Ceilândia 
e Samambaia (332.1, 350.1, 359.2, 333.6  e 
333.7) devido ao encerramento da operação 
da cooperativa Coopertran;

• Mudanças no transporte do Guará I e II e do 
Condomínio Lúcio Costa em razão de  
demanda de usuários;

• Alteração do itinerário da linha 129.1 – Guará/ 
Aeroporto/ Rodoviária do Plano Piloto (eixo), 
com reforço de viagens;

• Reprogramação do itinerário e da tabela 
horária da linha 0.092 (Guará I-II / Núcleo 
Bandeirante / Taguatinga (EPNB - Pistão Sul-
Norte),  para otimização das viagens.-
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- Desativacao da linha 0.302 (Rio Descoberto/
Rodoviaria do Plano Piloto);

0 Implementacao de nova etapa da integracao
em Planaltina, com a criacao de trés linhas
circulares (066.4, 066.5 e 066.6), a ampliacao
de oferta de horarios das linhas de ligacao
direta com 0 Plano Piloto e também das linhas
circulares jé existentes;

0 Implementacao de nova etapa de integracao
em Planaltina, com alteracoes em linhas ja
existentes (0.643, 616.2, 643.1, 0.605, 605.1,
642.1, 600.7, 620.1 e 640.2 — linhas de ligacao
e 066.2; 066.3; 064.1 — linhas circulares ja
existentes).

Setembro

0 Cadastramento do novo ponto de controle de
onibus em Aguas Claras, proximo a E sta ca 0
do metro Aguas Claras;
0 Criacao da linha 355.8 para atendimento aos
moradores de Vicente Pires, Taguatinga e
Aguas Claras;
- Otimizagao de tabela horaria e de itinerério
das linhas circulares e de ligacao de
Taguatinga Sul;

- Otimizagao de tabela horaria e de itinerério
das linhas circulares e de ligacao do Guara;

0 Criacao da linha circular 102.6 —Terminal Asa
Sul/ Aeroporto.

Outubro

- Alteragao do itinerério da linha 364.1 para
atendimento aos passageiros do IFB M Norte,
condominios Itamaraty e JK e posto de saUde
da M Norte;

- Ampliagao do itinerario da linha 364.3 para
atendimento ao Condominio Giliardi;

0 Reestruturagao operacional do Terminal do
Setor O;

0 Reativagao da linha 114.1 —Rodoviéria Plano
Piloto/ L2 Sul / W3 Sul, para atendimento
aos usuarios da Vila Telebrasilia;

0 Aumento de oferta de viagens da linha 0.143
— Rodoviaria Plano Piloto / Hospital da
Crianga / Regimento de Cavalaria da Guarda;

0 Aumento de oferta de viagens da linha 067.3
— Terminal Planaltina/ Vale do Amanhecer;

0 Alteracao de itinerério da linha 063.1 — Nova
Colina / Sobradinho | e H.

Novembro

0 Alteracao de itinerario das linhas 0.951, 0.959
e 959.1, em razao da implementacao do
novo ponto de controle em Aguas Claras,
beneficiando a populacao de Aguas Claras,
Taguatinga e Vicente Pires;

0 Alteracao de itinerario das linhas 355.8, 355.2
e 355.3, de Vicente Pires, para otimizar o
atendimento aos usuarios da regiao;

0 Ampliacao de viagens em linhas de Ceilandia
e Samambaia (332.1, 350.1, 359.2, 333.6 e
333.7) devido ao encerramento da operacao
da cooperativa Coopertran;

0 Mudancas no transporte do Guara | e H e do
Condominio Lacio Costa em razao de
demanda de usuarios;

0 Alteracao do itinerério da linha 129.1 —Guaré/
Aeroporto/ Rodoviaria do Plano Piloto (eixo),
com reforgo de viagens;

0 Reprogramagao do itinerério e da tabela
horaria da linha 0.092 (Guaré |—|| / NlZIcleo
Bandeirante / Taguatinga (EPNB — Pistao Sul-
Norte), para otimizagao das viagens.—
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No que tange à atuação da Ditec a 
respeito das linhas existentes no STPC, cabe 
destacar a situação do Sistema de Transporte 
Público Complementar Rural. No início de 
2018, havia 75 linhas no STPC Complementar, 
incluindo algumas delas que já apresentavam 
característica de linha do sistema básico 
(urbano).

Os permissionários José Augusto Oliveira, 
Denis Jones Bastos, Jesus Correia da Silva, 
Marcos Teixeira Rodrigues e Izequias Gomes 
Garcia foram afastados do sistema, em razão das 
irregularidades identificadas em investigações 
realizadas pela Controladoria-Geral do DF, 
Ministério Público do DF e Policia Civil do DF, 
que desencadearam na operação Trickster, que 
revelou o envolvimento dos permissionários 
em procedimento de descarregamento de 
créditos no sistema, prioritariamente de Vale 
Transporte, sem a existência do respectivo 
lastro financeiro. 

Em maio de 2018, houve a transferência 
das linhas existentes na região do Park Way e 
Brazlândia. No Park Way, as linhas passaram 

a ser operadas pela Urbi Mobilidade e pela 
Pioneira, enquanto em Brazlândia as linhas 
passaram a ser operadas pela São José.

Ressalte-se que a assunção das linhas 
ocorreu também em virtude da prestação 
irregular do serviço de transporte, em que o 
permissionário efetuava “pirataria” em outros 
itinerários mais lucrativos do sistema, em geral 
prestados por parte das Concessionárias do 
STPC, em vez de cumprir o devido itinerário 
previsto nas Ordens de Serviço, deixando 
usuários do sistema sem qualquer prestação 
de serviço de transporte. 

Ademais, houve o envolvimento 
destes permissionários em procedimento de 
descarga de créditos no sistema de Bilhetagem 
Automática, sem a comprovação do respectivo 
lastro financeiro, o que resultou em redução 
do fluxo de recursos financeiros existentes nas 
Contas de Arrecadação dos produtos Cidadão e 
Vale Transporte.

Ocorreu a assunção, por parte das 
concessionárias do sistema básico, das linhas 
indicadas abaixo:

Linha Denominação Tipo de Serviço Operador

119.0 Núcleo Bandeirante / Vargem Bonita ( Q. 25) Básico Urbi / Pioneira

073.3 SMPW Q. 14-26-27-28 / Estação do Metrô – Park Shopping Básico Urbi / Pioneira

0.410 Almécegas  / Condomínio Vista Bela (via Capãozinho III/ 
Maranata) Básico São José

409.1 Brazlândia / Taguacenter / Brazlândia Básico São José

Registre-se que foram desativadas as 
seguintes linhas do STPC Complementar: 119.1, 
119.2, 119.5, 119.6, 119.7 (substituídas pela 
119.0), 410.1, 0.414 (substituídas pela 0.410) e 
0.409 (substituída pela 409.1).

Em agosto de 2018, houve a assunção 
de linhas rurais anteriormente operadas 
por permissionários que não apresentavam 
contrato de permissão vigente, sendo 
necessário efetuar as seguintes alterações:
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No que tange à atuação da Ditec a 
respeito das linhas existentes no STPC, cabe 
destacar a situação do Sistema de Transporte 
Público Complementar Rural. No início de 
2018, havia 75 linhas no STPC Complementar, 
incluindo algumas delas que já apresentavam 
característica de linha do sistema básico 
(urbano).

Os permissionários José Augusto Oliveira, 
Denis Jones Bastos, Jesus Correia da Silva, 
Marcos Teixeira Rodrigues e Izequias Gomes 
Garcia foram afastados do sistema, em razão das 
irregularidades identificadas em investigações 
realizadas pela Controladoria-Geral do DF, 
Ministério Público do DF e Policia Civil do DF, 
que desencadearam na operação Trickster, que 
revelou o envolvimento dos permissionários 
em procedimento de descarregamento de 
créditos no sistema, prioritariamente de Vale 
Transporte, sem a existência do respectivo 
lastro financeiro. 

Em maio de 2018, houve a transferência 
das linhas existentes na região do Park Way e 
Brazlândia. No Park Way, as linhas passaram 

a ser operadas pela Urbi Mobilidade e pela 
Pioneira, enquanto em Brazlândia as linhas 
passaram a ser operadas pela São José.

Ressalte-se que a assunção das linhas 
ocorreu também em virtude da prestação 
irregular do serviço de transporte, em que o 
permissionário efetuava “pirataria” em outros 
itinerários mais lucrativos do sistema, em geral 
prestados por parte das Concessionárias do 
STPC, em vez de cumprir o devido itinerário 
previsto nas Ordens de Serviço, deixando 
usuários do sistema sem qualquer prestação 
de serviço de transporte. 

Ademais, houve o envolvimento 
destes permissionários em procedimento de 
descarga de créditos no sistema de Bilhetagem 
Automática, sem a comprovação do respectivo 
lastro financeiro, o que resultou em redução 
do fluxo de recursos financeiros existentes nas 
Contas de Arrecadação dos produtos Cidadão e 
Vale Transporte.

Ocorreu a assunção, por parte das 
concessionárias do sistema básico, das linhas 
indicadas abaixo:

Linha Denominação Tipo de Serviço Operador

119.0 Núcleo Bandeirante / Vargem Bonita ( Q. 25) Básico Urbi / Pioneira

073.3 SMPW Q. 14-26-27-28 / Estação do Metrô – Park Shopping Básico Urbi / Pioneira

0.410 Almécegas  / Condomínio Vista Bela (via Capãozinho III/ 
Maranata) Básico São José

409.1 Brazlândia / Taguacenter / Brazlândia Básico São José

Registre-se que foram desativadas as 
seguintes linhas do STPC Complementar: 119.1, 
119.2, 119.5, 119.6, 119.7 (substituídas pela 
119.0), 410.1, 0.414 (substituídas pela 0.410) e 
0.409 (substituída pela 409.1).

Em agosto de 2018, houve a assunção 
de linhas rurais anteriormente operadas 
por permissionários que não apresentavam 
contrato de permissão vigente, sendo 
necessário efetuar as seguintes alterações:

I
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No que tange a atuagao da Ditec a
respeito das linhas existentes no STPC, cabe
destacar a situagao do Sistema de Transporte
PL’iblico Complementar Rural. No inicio de
2018, havia 75 linhas no STPC Complementar,
incluindo algumas delas que ja’ apresentavam
caracteristica de linha do sistema basico
(urbano).

Os permissionarios José Augusto Oliveira,
Denis Jones Bastos, Jesus Correia da Silva,
Marcos Teixeira Rodrigues e Izequias Gomes
Garciaforamafastadosdosistema,em razaodas
irregularidades identificadas em investigagoes
realizadas pela Controladoria—Geral do DF,
Ministério PL’iblico do DF e Policia Civil do DF,
que desencadearam na operagao Trickster, que
revelou o envolvimento dos permissionarios
em procedimento de descarregamento de
créditos no sistema, prioritariamente de Vale
Transporte, sem a existéncia do respectivo
lastro financeiro.

Em maio de 2018, houve a transferéncia
das linhas existentes na regiao do Park Way e
Brazlandia. No Park Way, as linhas passaram

a ser operadas pela Urbi Mobilidade e pela
Pioneira, enquanto em Brazlandia as linhas
passaram a ser operadas pela sao José.

Ressalte-se que a assungao das linhas
ocorreu também em virtude da prestagao
irregular do servigo de transporte, em que o
permissionario efetuava ”pirataria” em outros
itinerérios mais lucrativos do sistema, em geral
prestados por parte das Concessionarias do
STPC, em vez de cumprir o devido itinerério
previsto nas Ordens de Servigo, deixando
usuarios do sistema sem qualquer prestagao
de service de transporte.

Ademais, houve o envolvimento
destes permissiona’rios em procedimento de
descarga de créditos no sistema de Bilhetagem
Automética, sem a comprovagao do respectivo
lastro financeiro, o que resultou em redugao
do fluxo de recursos financeiros existentes nas
Contas de Arrecadagao dos produtos Cidadao e
Vale Transporte.

Ocorreu a assungao, por parte das
concessiona’rias do sistema basico, das linhas
indicadas abaixo:

Linha Denominagao Tipo de Servigo Operador

119.0 NL’Jcleo Bandeirante/Vargem Bonita (Q. 25) Basico Urbi / Pioneira

073.3 SM PW Q. 14—26—27-28 / Estagao do Metro — Park Shopping Basico Urbi / Pioneira

0.410 Almécegas / Condominio Vista Bela (via Capaozinho |||/ Basico $50 José
Maranata)

409.1 Brazlandia /Taguacenter / Brazlandia Basico $50 José

Registre-se que foram desativadas as
seguintes linhas do STPC Complementar: 119.1,
119.2, 119.5, 119.6, 119.7 (substituidas pela
119.0), 410.1, 0.414 (substituidas pela 0.410) e
0.409 (substituida pela 409.1).
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Em agosto de 2018, houve a assungao
de linhas rurais anteriormente operadas
por permissionarios que nao apresentavam
contrato de permissao vigente, sendo
necessario efetuar as seguintes alteragoes:
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Linha Denominação Tipo de Serviço Operador

0.511 Sobradinho/Paranoá (via Torre 
Digital)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

0.515 Sobradinho/Núcleo Rural Lago 
Oeste (BASEVI)

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR

Huander Aurélio dos Santos e José 
Carlos da Cunha

0.611 Planaltina/Pipiripau (Taquara) SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Huander Aurélio dos Santos

0.638 Planaltina/PAD-DF (Quebrada 
de Neris-DF 295)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

510.1 Paranoá/Sobradinho dos 
Melos

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Pioneira

511.4 Sobradinho/Paranoá (DF-440) SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

515.2 Núcleo Rural Lago Oeste 
(BASEVI) /Colorado

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR

Huander Aurélio dos Santos, Iroilto 
Nunes Pereira e José Carlos da 
Cunha

515.3 Lago Oeste/Basevi/Rodoviária 
do Plano Piloto (Via Eixo Norte)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

515.4 Lago Oeste (Rua 24)/Posto 
Colorado

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR

JOSÉ CARLOS DA CUNHA E IROILTO 
NUNES PEREIRA

515.6 Lago Oeste/Basevi/Rodoviária 
do Plano Piloto (Via Eixo Norte)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

611.1 Núcleo Rural Taquara/
Planaltina

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Viação Piracicabana

638.1 Planaltina/PAD-DF (Quebrada 
de Neris)

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Viação Piracicabana

206.2 Gama / Tamanduá / Estação 
Samambaia

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Pioneira / Urbi Mobilidade

Ademais, houve alteração de itinerário 
nas seguintes linhas do sistema operadas 
pela Piracicabana, no intuito de assegurar a 
prestação do serviço público de transporte nas 
áreas rurais da Fercal e de Planaltina, a saber:

• 531.1: Fercal / Sobradinho I-II  

• 506.4: CIPLAN / Fercal 

• 066.4: Circular – Terminal Planaltina 
(Vilas Dimas – DF 128) 

Alguns operadores foram retirados do 
sistema, em razão de não ter contrato vigente 

de prestação de serviços de transporte público 
coletivo, a saber:

• Eliane Alves Amaral;

• Edmilson Damião

• Ronaldo Jesus Cunha

• João Mendes

• Nicolino Caselato

• Evanilson Bezerra Borges

• Jesus Correa da Silva

• Marcos Teixeira Rodrigues

DITEC - DIRETORIA TÉCNICA

47

Linha Denominação Tipo de Serviço Operador

0.511 Sobradinho/Paranoá (via Torre 
Digital)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

0.515 Sobradinho/Núcleo Rural Lago 
Oeste (BASEVI)

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR

Huander Aurélio dos Santos e José 
Carlos da Cunha

0.611 Planaltina/Pipiripau (Taquara) SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Huander Aurélio dos Santos

0.638 Planaltina/PAD-DF (Quebrada 
de Neris-DF 295)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

510.1 Paranoá/Sobradinho dos 
Melos

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Pioneira

511.4 Sobradinho/Paranoá (DF-440) SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

515.2 Núcleo Rural Lago Oeste 
(BASEVI) /Colorado

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR

Huander Aurélio dos Santos, Iroilto 
Nunes Pereira e José Carlos da 
Cunha

515.3 Lago Oeste/Basevi/Rodoviária 
do Plano Piloto (Via Eixo Norte)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

515.4 Lago Oeste (Rua 24)/Posto 
Colorado

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR

JOSÉ CARLOS DA CUNHA E IROILTO 
NUNES PEREIRA

515.6 Lago Oeste/Basevi/Rodoviária 
do Plano Piloto (Via Eixo Norte)

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Piracicabana

611.1 Núcleo Rural Taquara/
Planaltina

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Viação Piracicabana

638.1 Planaltina/PAD-DF (Quebrada 
de Neris)

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Viação Piracicabana

206.2 Gama / Tamanduá / Estação 
Samambaia

SERVIÇO BÁSICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO - SB Viação Pioneira / Urbi Mobilidade

Ademais, houve alteração de itinerário 
nas seguintes linhas do sistema operadas 
pela Piracicabana, no intuito de assegurar a 
prestação do serviço público de transporte nas 
áreas rurais da Fercal e de Planaltina, a saber:

• 531.1: Fercal / Sobradinho I-II  

• 506.4: CIPLAN / Fercal 

• 066.4: Circular – Terminal Planaltina 
(Vilas Dimas – DF 128) 

Alguns operadores foram retirados do 
sistema, em razão de não ter contrato vigente 

de prestação de serviços de transporte público 
coletivo, a saber:

• Eliane Alves Amaral;

• Edmilson Damião

• Ronaldo Jesus Cunha

• João Mendes

• Nicolino Caselato

• Evanilson Bezerra Borges

• Jesus Correa da Silva

• Marcos Teixeira Rodrigues
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Linha Denominagao Tipo de Servigo Operador

Sobradinho/Paranoa (via Torre SERVICO BASICO DETRANSPORTE . o . .0.511 Digital) PUBLICO _ SB Vlagao PlraCIcabana

0 515 Sobradinho/Nacleo Rural Lago SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO Huander Aurélio dos Santos e José
' Oeste (BASEVI) COMPLEMENTAR RURAL-STPCR Carlos da Cunha

. . . . SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO , .0.611 Planaltlna/Plplrlpau (Taquara) COMPLEMENTAR RURAL _ STPCR Huander Aurello dos Santos

PIanaltina/PAD-DF (Quebrada SERVICO BASICO DE TRANSPORTE . N . .0.638 de Neris-DF 295) PUBLICO _ SB Vlagao PlraCIcabana

Paranoa/Sobradinho dos SERVICO BASICO DE TRANSPORTE . o . .510.1 Melos PUBLICO _ SB Vlagao Plonelra

. , SERVICO BASICO DE TRANSPORTE . N . .511.4 Sobradlnho/Paranoa (DF-440) PUBLICO _ SB Vlagao PlraCIcabana

515 2 Nucleo Rural Lago Oeste SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO mizgexgimsiig”SHE'S:
' (BASEVI) /Co|orado COMPLEMENTAR RURAL - STPCR Cunha

Lago Oeste/Basevi/Rodoviéria SERVICO BASICO DE TRANSPORTE . N . .
5153 do Plano Piloto (Via Eixo Norte) PUBLICO - SB V'agao P'rac'cabana
515 4 Lago Oeste (Rua 24)/Posto SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO JOSE CARLOS DA CUNHA E lROlLTO

' Colorado COMPLEMENTAR RURAL - STPCR NUNES PEREIRA

Lago Oeste/Basevi/Rodoviéria SERVICO BASICO DE TRANSPORTE . N . .
515's do Plano Piloto (Via Eixo Norte) PUBLICO - SB V'agao P'rac'cabana

NL’lcleo Rural Taquara/ SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO . o . .
6111 Manmfina CONWLEMENTARRURAL-STPCR vagaop”acmabana
638 1 PIanaltina/PAD-DF (Quebrada SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO Via 50 Piracicabana

' de Neris) COMPLEMENTAR RURAL - STPCR 9

206.2 Gama / Tamandua / Estagao SERVICO BASICO DE TRANSPORTE Viagao Pioneira/Urbi Mobilidade
Samambaia PUBLICO - SB

Ademais, houve alteragao de itinerério de prestagao de servigos de transporte pUbllCO
nas seguintes linhas do sistema operadas coletivo, a saber:
pela PeaCIcabanaf no llnt'wto de assegurar a . Eliane Alves Amaral;
prestagao do serVIgo publlco de transporte nas
areas rurais da Fercal e de Planaltina, a saber: 0 Edmilson Damiao

0 Ronaldo Jesus Cunha- 531.1: Fercal / Sobradinho |—||

- 506.4: CIPLAN / Fercal

~066.4: Circular — Terminal
(Vilas Dimas — DF 128)

Alguns operadores foram retirados do

0 Joao Mendes

_ 0 Nicolino Caselato
Planaltlna

0 Evanilson Bezerra Borges

0 Jesus Correa da Silva

sistema, em razao de nao ter contrato vigente 0 Marcos Teixeira Rodrigues
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Ano VT CIDADÃO PLE PNE

2017 R$ 33.070.506,53 R$ 1.825.395,15 R$ 10.917.023,50 R$ 3.210.715,50

2018 R$ 11.439.288,54 R$ 2.062.645,89 R$ 7.666.898,91 R$ 1.928.857,34

Ressalte-se que o operador Heliano Lucio 
da Silva Jesus (linha 0.206, 206.0 – substituídas 
pela linha 206.2, e 0.302 - desativada), embora 
tivesse contrato de permissão vigente até 
2019, foi retirado do sistema em virtude 
de irregularidades identificadas, tais como 
prestação de serviço de forma inadequada, 
considerando a necessidade de se assegurar 
a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme 
estabelecido em lei, satisfazendo as condições de 
regularidade, eficácia, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade e generalidade, bem 
como a prática reiterada de descarregamento 
de créditos no sistema sem a consequente 
arrecadação de recursos financeiros. 

Em novembro de 2018, houve a retirada 
do sistema da permissionária Maria Lúcia 

Ferreira Santana, embora também tivesse 
contrato de permissão vigente. A então 
permissionária abandonou a operação das 
linhas 0.126 e 126.2, na região do Núcleo 
Bandeirante e Núcleo Rural Nova Betânia. 
A linha 0.126 vem sendo operada pela 
concessionária Viação Pioneira, com itinerário 
focado no atendimento à comunidade de Nova 
Betânia e às outras próximas com destino a São 
Sebastião. 

Nesse caso, o serviço complementar 
rural, no período de 2017 e 2018, até 17 de 
dezembro, teve uma redução de 112,24% no 
que tange aos repasses feitos pela Autarquia 
em razão da prestação de serviços, equivalente 
ao montante de aproximadamente R$ 
25.925.950,01, conforme indicado abaixo:

Em fevereiro de 2018, havia 30 operadores 
rurais prestando serviços no Sistema de 
Transporte Público Coletivo Complementar 
Rural, com 75 linhas existentes. Atualmente, 
são 17 permissionários do STPC Complementar 
Rural e a TCB, com 40 linhas em operação.

O planejamento desse serviço é 
extremamente complexo, tendo em vista a 
distância dos núcleos rurais com os centros 
urbanos. Consequentemente, aumenta a 
dificuldade de se ofertar a quantidade de 
viagens almejadas pelos usuários, seja pela 
forma de concessão das linhas, pela forma 
de remuneração dos permissionários e pelas 
longas extensões dos itinerários. 

Contudo, é de suma importância esse 
atendimento, por se tratarem de comunidades 

carentes que não mantêm suas subsistências 
unicamente na área rural, tendo a necessidade 
de deslocamento diário para os centros 
urbanos para trabalhar, além de atender o 
público estudantil.

O crescimento das cidades aumenta 
o desejo de viagens bairro-centro (e vice-
versa), bairro-bairro, e outras, e passa a exigir 
do usuário uma quantidade crescente de 
transferências (transbordos) para atingir o 
destino final das viagens, o que representaria 
tempo e custos adicionais. Essa expansão das 
cidades resulta em propostas de integração 
dos sistemas de ônibus. As linhas de transporte 
são interligadas para reduzir a sobreposição de 
rotas e aumentar a mobilidade dos usuários.

O Edital de Concorrência nº 01/2011-ST, 
que tratou da licitação da operação dos serviços 
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Ressalte-se que o operador Heliano Lucio 
da Silva Jesus (linha 0.206, 206.0 – substituídas 
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tivesse contrato de permissão vigente até 
2019, foi retirado do sistema em virtude 
de irregularidades identificadas, tais como 
prestação de serviço de forma inadequada, 
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estabelecido em lei, satisfazendo as condições de 
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contrato de permissão vigente. A então 
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linhas 0.126 e 126.2, na região do Núcleo 
Bandeirante e Núcleo Rural Nova Betânia. 
A linha 0.126 vem sendo operada pela 
concessionária Viação Pioneira, com itinerário 
focado no atendimento à comunidade de Nova 
Betânia e às outras próximas com destino a São 
Sebastião. 

Nesse caso, o serviço complementar 
rural, no período de 2017 e 2018, até 17 de 
dezembro, teve uma redução de 112,24% no 
que tange aos repasses feitos pela Autarquia 
em razão da prestação de serviços, equivalente 
ao montante de aproximadamente R$ 
25.925.950,01, conforme indicado abaixo:

Em fevereiro de 2018, havia 30 operadores 
rurais prestando serviços no Sistema de 
Transporte Público Coletivo Complementar 
Rural, com 75 linhas existentes. Atualmente, 
são 17 permissionários do STPC Complementar 
Rural e a TCB, com 40 linhas em operação.

O planejamento desse serviço é 
extremamente complexo, tendo em vista a 
distância dos núcleos rurais com os centros 
urbanos. Consequentemente, aumenta a 
dificuldade de se ofertar a quantidade de 
viagens almejadas pelos usuários, seja pela 
forma de concessão das linhas, pela forma 
de remuneração dos permissionários e pelas 
longas extensões dos itinerários. 

Contudo, é de suma importância esse 
atendimento, por se tratarem de comunidades 

carentes que não mantêm suas subsistências 
unicamente na área rural, tendo a necessidade 
de deslocamento diário para os centros 
urbanos para trabalhar, além de atender o 
público estudantil.

O crescimento das cidades aumenta 
o desejo de viagens bairro-centro (e vice-
versa), bairro-bairro, e outras, e passa a exigir 
do usuário uma quantidade crescente de 
transferências (transbordos) para atingir o 
destino final das viagens, o que representaria 
tempo e custos adicionais. Essa expansão das 
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são interligadas para reduzir a sobreposição de 
rotas e aumentar a mobilidade dos usuários.

O Edital de Concorrência nº 01/2011-ST, 
que tratou da licitação da operação dos serviços 
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Ressalte-se que o operador Heliano Lucio
da Silva Jesus (linha 0.206, 206.0 — substituidas
pela linha 206.2, e 0.302 - desativada), embora
tivesse contrato de permissao vigente até
2019, foi retirado do sistema em virtude
de irregularidades identificadas, tais como
prestagao de servigo de forma inadequada,
considerando a necessidade de se assegurar
a prestagao de servigo adequado a0 pleno
atendimento dos usuarios, conforme
estabelecidoemlei,satisfazendoascondigoesde
regularidade, eficacia, continuidade, eficiéncia,
seguranga, atualidade e generalidade, bem
como a pratica reiterada de descarregamento
de créditos no sistema sem a consequente
arrecadagao de recursos financeiros.

Em novembro de 2018, houve a retirada
do sistema da permissiona’ria Maria LUcia

Ferreira Santana, embora também tivesse
contrato de permissao vigente. A entao
permissionaria abandonou a operagao das
linhas 0.126 e 126.2, na regiao do Nucleo
Bandeirante e NUCIGO Rural Nova Betania.
A linha 0.126 vem sendo operada pela
concessionaria Viagao Pioneira, com itinerério
focado no atendimento a comunidade de Nova
Beténia e as outras préximas com destino a $50
Sebastiao.

Nesse case, 0 servigo complementar
rural, no perl'odo de 2017 e 2018, até 17 de
dezembro, teve uma redugao de 112,24% no
que tange aos repasses feitos pela Autarquia
em razao da prestagao de servigos, equivalente
ao montante de aproximadamente RS
25.925.950,01, conforme indicado abaixo:

Ano VT CIDADAO PLE PNE

2017 RS 33.070.506,53 RS 1.825.395,15 RS 10.917.023,50 RS 3.210.715,50

2018 RS 11.439.288,54 RS 2.062.645,89 RS 7.666.898,91 RS 1.928.857,34

Emfevereirode2018,havia 300peradores
rurais prestando servigos no Sistema de
Transporte PL'Jblico Coletivo Complementar
Rural, com 75 linhas existentes. Atualmente,
$50 17 permissionarios do STPC Complementar
Rural e a TCB, com 40 linhas em operagao.

O planejamento desse servigo é
extremamente complexo, tendo em vista a
distancia dos nUCIeos rurais com os centros
urbanos. Consequentemente, aumenta a
dificuldade de se ofertar a quantidade de
viagens almejadas pelos usuarios, seja pela
forma de concessao das linhas, pela forma
de remuneragao dos permissionarios e pelas
longas extensoes dos itineraries.

Contudo, é de suma importancia esse
atendimento, por se tratarem de comunidades
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carentes que n50 mantém suas subsisténcias
unicamente na area rural, tendo a necessidade
de deslocamento diario para os centros
urbanos para trabalhar, além de atender o
pdblico estudantil.

O crescimento das cidades aumenta
o desejo de viagens bairro—centro (e vice—
versa), bairro—bairro, e outras, e passa a exigir
do usuario uma quantidade crescente de
transferéncias (transbordos) para atingir o
destino final das viagens, o que representaria
tempo e custos adicionais. Essa expansao das
cidades resulta em propostas de integragao
dos sistemas de onibus. As linhas de transporte
sao interligadas para reduzir a sobreposigao de
rotas e aumentar a mobilidade dos usua’rios.

O Edital de Concorréncia n9 01/2011—ST,
que tratou da licitagao da operagao dos servigos
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de transporte coletivo de passageiros no Distrito 
Federal, já previa o modelo tronco-alimentado 
de linhas, que não pôde ser imediatamente 
implementado após a assinatura dos Contratos 
de Concessão em virtude da necessidade de 
maior planejamento, tanto da rede de linhas 
quanto da estrutura física dos terminais 
rodoviários.

 A nova etapa da Integração em Planaltina 
implicou na criação de três novas linhas 
circulares, ampliação na oferta de horários 
das linhas de ligação direta com o Plano Piloto 
e também nas linhas circulares já existentes. 
Foram criadas as linhas indicadas abaixo:

066.4 – Circular Terminal de Planaltina – 
Vila Dimas / DF 128 / BR 020 – Atendimento 
aos Condomínios que margeiam a DF-230 
(Condomínio Morada Nobre) e DF-128 próximo 
ao balão do DER (Condomínio Mestre D’armas 
II, Condomínio Cachoeira, Condomínio Nosso 
Lar, Condomínio Residencial Samaúma). 

Não havia linha circular do sistema básico 
de transporte de passageiros que realizasse a 
ligação entre esses Condomínios e o Terminal 
de Planaltina. Além disso, caso o interesse 
do passageiro seja de se deslocar até o Plano 
Piloto, ele poderá realizar a integração no 
Terminal Rodoviário de Planaltina ou na BR 
020, por onde também passam todas as linhas 
de ligação.

066.5 – Circular Terminal Planaltina / 
Buritis (Quadra 06) Setor Residencial Leste / 
Arapoangas – linha circular que fará a ligação 
entre o Terminal e Arapoangas, passando 
também pelo Setor Residencial Leste (Buritis 
Quadra 6).

066.6 – Circular Terminal de Planaltina 
/ Arapoangas / Buritis (Quadra 06) - é binária 

da 066.5, passará primeiro em Arapoangas e 
depois segue para o Terminal passando pelo 
Setor Residencial Leste (Buritis Quadra 06).

Além das três linhas citadas, a proposta 
acarretou em alterações em outras linhas já 
existentes (0.643; 616.2; 643.1; 0.605; 605.1; 
642.1; 600.7; 620.1; 640.2 - linhas de ligação/ 
066.2; 066.3; 064.1 - linhas circulares já 
existentes). Seguindo o modelo de integração 
já implantado nos outros bairros da cidade, 
as linhas de ligação direta entre Arapoangas 
e o Plano Piloto operaram normalmente nos 
horários de maior fluxo de passageiros, a saber:

• no sentido ida – do início da operação 
até as 8h da manhã

• no sentido volta – a partir das 16h até o 
fim a operação

Nos horários em que as linhas diretas 
deixaram de operar, os passageiros fazem uso 
da Integração Tarifária e realizam o transbordo 
de uma linha circular para uma das linhas de 
ligação com o Plano Piloto, nos termos do 
Decreto nº 35.293/2014.

Gerpp – Gerência de Planejamento e 
Projetos

Outra importante atividade 
desempenhada pela Diretoria Técnica diz 
respeito ao desenvolvimento e à implantação 
de projetos e programas para aperfeiçoamento 
do Sistema de Transporte Público do 
Distrito Federal (STPC/DF). Dessa forma, foi 
iniciado projeto de implantação de abrigos 
para passageiros de ônibus nas regiões 
administrativas do DF.

 Em março de 2018, houve a contratação 
de empresa especializada na fabricação, 
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depois segue para o Terminal passando pelo 
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Além das três linhas citadas, a proposta 
acarretou em alterações em outras linhas já 
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da Integração Tarifária e realizam o transbordo 
de uma linha circular para uma das linhas de 
ligação com o Plano Piloto, nos termos do 
Decreto nº 35.293/2014.

Gerpp – Gerência de Planejamento e 
Projetos

Outra importante atividade 
desempenhada pela Diretoria Técnica diz 
respeito ao desenvolvimento e à implantação 
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do Sistema de Transporte Público do 
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 Em março de 2018, houve a contratação 
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detransporte coletivo de passageiros no Distrito
Federal, ja previa o modelo tronco—alimentado
de linhas, que n50 pode ser imediatamente
implementado apos a assinatura dos Contratos
de Concessao em virtude da necessidade de
maior planejamento, tanto da rede de linhas
quanto da estrutura fisica dos terminais
rodoviarios.

A nova etapa da Integracao em Planaltina
implicou na criagao de trés novas linhas
circulares, ampliacao na oferta de horarios
das linhas de ligagao direta com 0 Plano Piloto
e também nas linhas circulares ja existentes.
Foram criadas as linhas indicadas abaixo:

066.4 — Circular Terminal de Planaltina —
Vila Dimas / DF 128 / BR 020 — Atendimento
aos Condominios que margeiam a DF—230
(Condominio Morada Nobre) e DF—128 proximo
ao balao do DER (Condominio Mestre D’armas
II, Condominio Cachoeira, Condominio Nosso
Lar, Condominio Residencial SamaL'Jma).

Nao havia linha circular do sistema basico
de transporte de passageiros que realizasse a
ligagao entre esses Condominios e 0 Terminal
de Planaltina. Além disso, caso o interesse
do passageiro seja de se deslocar até 0 Plano
Piloto, ele podera realizar a integracao no
Terminal Rodoviario de Planaltina ou na BR
020, per onde também passam todas as linhas
de ligacao.

066.5 — Circular Terminal Planaltina /
Buritis (Quadra 06) Setor Residencial Leste /
Arapoangas — linha circular que fara a ligacao
entre 0 Terminal e Arapoangas, passando
também pelo Setor Residencial Leste (Buritis
Quadra 6).

066.6 — Circular Terminal de Planaltina
/Arapoangas / Buritis (Quadra 06) - é binaria

da 066.5, passara primeiro em Arapoangas e
depois segue para 0 Terminal passando pelo
Setor Residencial Leste (Buritis Quadra 06).

Além das trés linhas citadas, a proposta
acarretou em alteracoes em outras linhas ja
existentes (0.643; 616.2; 643.1; 0.605; 605.1;
642.1; 600.7; 620.1; 640.2 - linhas de ligagao/
066.2; 066.3; 064.1 — linhas circulares ja
existentes). Seguindo o modelo de integracao
ja implantado nos outros bairros da cidade,
as linhas de ligacao direta entre Arapoangas
e 0 Plano Piloto operaram normalmente nos
horarios de maiorfluxo de passageiros, a saber:

0 no sentido ida — do inicio da operacao
até as 8h da manha

0 no sentido volta — a partir das 16h até o
fim a operagao

Nos horarios em que as linhas diretas
deixaram de operar, os passageiros fazem uso
da Integragao Tarifaria e realizam o transbordo
de uma linha circular para uma das linhas de
ligacao com 0 Plano Piloto, nos termos do
Decreto n9 35.293/2014.

Gerpp - Geréncia de Planejamento e
Projetos

Outra importante atividade
desempenhada pela Diretoria Técnica diz
respeito ao desenvolvimento e a implantacao
de projetos e programas para aperfeigoamento
do Sistema de Transporte PlIIblico do
Distrito Federal (STPC/DF). Dessa forma, foi
iniciado projeto de implantacao de abrigos
para passageiros de onibus nas regi6es
administrativas do DF.

Em marco de 2018, houve a contratacao
de empresa especializada na fabricagao,
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 A previsão é de execução de 354 
abrigos até o final de 2018. Desse montante, 
141 já foram executados e pagos até 20 de 
novembro/2018, e o restante está em fase de 
finalização para posterior vistoria e pagamento.

 Foram emitidas 47 Ordens de Serviços, 
de modo que os 354 abrigos (cerca de 70% 
do total contratado) contemplam 22 Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, conforme 
detalhado na planilha a seguir:

fornecimento e instalação de abrigos pré-
moldados em paradas de ônibus do STPC/
DF. Foram assinados contratos prevendo 
a instalação de 500 abrigos em diferentes 
pontos do Distrito Federal, sob demanda, com 
o fornecimento de mão de obra, veículos, 
materiais e equipamentos, num total de R$ 
7.567.130,00, baseando-se no valor máximo de 
R$ R$ 15.134,26 por unidade.

O.S RA QT
01/2018 Brazlândia 11
02/2018 Brazlândia 15
03/2018 Paranoá (Paranoá Parque) 10
04/2018 Santa Maria 10
05/2018 Ceilândia 13
06/2018 Santa Maria 15
07/2018 SIA 25
08/2018 Jardim Mangueiral 10
09/2018 Sobradinho I 7
10/2018 Samambaia 7
11/2018 Samambaia 6
12/2018 Riacho Fundo II 8
13/2018 Riacho Fundo II 8
14/2018 Sobradinho II 2
15/2018 Lago Norte 3
16/2018 Santa Maria 4
17/2018 Gama 9
18/2018 Gama 7
19/2018 Gama 8
20/2018 Fercal 9
21/2018 Gama 4
22/2018 Águas Claras 5
23/2018 Águas Claras 6
24/2018 Park Way 6
25/2018 Park Way 5
26/2018 DF 140 - São Sebastião 8
27/2018 Samambaia 10
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28/2018 Ceilândia 11
29/2018 Ceilândia 7
30/2018 Ceilândia 10
31/2018 Vicente Pires 11
32/2018 Estrutural e SCIA 10
33/2018 Planaltina 6
34/2018 Planaltina 6
35/2018 Planaltina 6
36/2018 Planaltina 3
37/2018 Vicente Pires 11
38/2018 Paranoá 3
39/2018 Sobradinho 1
40/2018 Octogonal 1
41/2018 Taguatinga 2
42/2018 Samambaia 3
43/2018 São Sebastião 4
44/2018 São Sebastião 7
45/2018 São Sebastião 7
46/2018 São Sebastião 9
47/2018 Planaltina 5

A instalação dos abrigos objetiva 
aumentar o conforto dos usuários do sistema, 
permitindo maior dignidade e melhoria na 
qualidade do atendimento à população das 
diversas regiões administrativas contempladas. 

 Os trabalhos foram conduzidos em 
parceria com as Administrações Regionais, 
dadas as particularidades de cada localidade.

 Conforme informações da base de 
dados e cadastro do DFTrans, o Distrito Federal 
contava, até março de 2018, com 2.974 abrigos 
para passageiros. Em função da execução do 
contrato para implantação de novas estruturas, 
haverá um aumento de mais de 12% no total de 
abrigos existentes.

Gearp – Gerência de Arrecadação e 
Publicidade

Os atuais contratos de concessão 
do transporte público coletivo do Distrito 
Federal começaram a viger nos anos de 2012 
e 2013, após licitação das bacias do Sistema 
de Transporte Público Coletivo (STPC/DF). A 
exploração de publicidade nos ônibus estava 
prevista no mesmo edital licitatório, a saber:

5.5 - As receitas acessórias decorrentes 
da exploração publicitária, de qualquer natureza, 
no interior ou na parte externa dos veículos das 
CONCESSIONÁRIAS, na forma física ou eletrônica por 
meio de televisores ou similares, se e quando implantada 
pela(s) CONCESSIONÁRIA(S), ao longo da concessão, na 
forma do item 5.6, serão rateadas da seguinte forma: 

TOTAL DE ABRIGOS EM 2018 358
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28/2018 Ceiléndia 11

29/2018 Ceiléndia 7

30/2018 Ceiléndia 10

31/2018 Vicente Pires 11
32/2018 Estrutural e SCIA 10

33/2018 Planaltina 6
34/2018 Planaltina
35/2018 Planaltina
36/2018 Planaltina 3
37/2018 Vicente Pires 11
38/2018 Paranoé 3
39/2018 Sobradinho 1
40/2018 Octogonal 1
41/2018 Taguatinga 2
42/2018 Samambaia 3
43/2018 550 Sebastiao 4
44/2018 $50 Sebastiao 7
45/2018 550 Sebastiao 7
46/2018 $50 Sebastiao 9
47/2018 Planaltina 5

TOTAL DE ABRIGOS EM 2018 I 358

A instalagao dos abrigos objetiva Gearp - Geréncia de Arrecadagéo e
aumentar o conforto dos usuarios do sistema,
permitindo maior dignidade e melhoria na
qualidade do atendimento a populagao das
diversas regioes administrativas contempladas.

Os trabalhos foram conduzidos em
parceria com as Administragoes Regionais,
dadas as particularidades de cada localidade.

Conforme informagoes da base de
dados e cadastro do DFTrans, o Distrito Federal
contava, até margo de 2018, corn 2.974 abrigos
para passageiros. Em fungao da execugao do
contrato para implantagao de novas estruturas,
havera’ um aumento de mais de 12% no total de
abrigos existentes.

Publicidade

Os atuais contratos de concessao
do transporte lblico coletivo do Distrito
Federal comegaram a viger nos anos de 2012
e 2013, apos licitagao das bacias do Sistema
de Transporte PL’Jico Coletivo (STPC/DF). A
exploragao de publicidade nos onibus estava
prevista no mesmo edital |icitatério, a saber:

5.5 - As receitas acessérias decorrentes
da exploragfio publicitdria, de qualquer natureza,
no interior ou na parte externa dos veiculos das
CONCESSIONARIAS, na forma fi’sica ou eletrénica por
meio de televisores ou similares, se 9 quando imp/antada
pela(s) CONCE$$IONARIA($), ao longo da concessfio, na
forma do item 5.6, serfio rateadas da seguinte forma:
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TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NOS ÔNIBUS DO STPC/DF

ESPAÇO PUBLICITÁRIO VALOR UNITÁRIO POR ÔNIBUS

Mídia embarcada (monitor de TV) R$ 80,00

Apoio de Mão R$ 130,00

Sanca R$ 150,00

Busindoor R$ 180,00

Busdoor R$ 300,00

Micro-ônibus R$ 400,00

Backbus R$ 1.300,00

a) 50% (cinquenta por cento) auferidas pela(s) 
CONCESSIONÁRIA(S), como incentivo;

b) 50% (cinquenta por cento) comporão a 
CONTA DE COMPENSAÇÃO, sendo contabilizadas 
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
dos CONTRATOS DE CONCESSÃO e a preservação da 
modicidade da TARIFA USUÁRIO. 

5.6 - A exploração das atividades referidas no 
subitem anterior deverá ser disciplinada por contrato 
firmado entre a(s) CONCESSIONÁRIA(S) e terceiro(s), 
avença que, necessariamente, deverá ser submetida à 
prévia e expressa anuência do Poder Concedente, por 
intermédio da SECRETARIA, bem como seus eventuais 
aditivos ou contratos correlatos.”

Porém, mesmo havendo algumas 
concessionárias já explorando publicidade em 
seus ônibus, o órgão gestor – DFTrans – não 
havia arrecadado nenhum valor sobre este 
serviço até o ano de 2015. Ao final do mesmo 
exercício, havia dois depósitos na conta corrente 
de arrecadação, totalizando R$ 2.400,00.

 Em 2016, buscou-se regularizar o setor, 
exigindo que as agências de publicidade e 
as concessionárias cumprissem a legislação. 
Assim, iniciou-se uma linha de trabalho 
visando ao incremento da arrecadação pública. 
Por outro lado, a regulamentação não previa 

instrumentos eficazes para auditar os contratos 
celebrados entre agências e concessionárias. 

Dessa forma, a Autarquia instaurou 
procedimentos que visassem aumentar a 
concorrência, ampliando o acesso de outras 
agências de publicidade a este mercado, bem 
como deu início a estudos para implantar 
uma nova metodologia de arrecadação, 
modernizando e simplificando a legislação que 
regulamenta a publicidade no STPC/DF.

 Assim, em 19/10/2018 foi publicada a 
portaria nº 61/2018-DFTrans, que simplificou o 
processo e garantiu mais transparência, através 
de dispositivos que protegem o interesse 
público e regulam o mercado sem interferir 
na livre concorrência. Estabeleceu-se uma 
tabela de preços mínimos, bem como a sua 
individualização por espaço publicitário. 

Os valores estabelecidos na referida 
tabela representam 20% sobre o preço 
praticado pelas agências de publicidade para 
anúncio em ônibus do STPC/DF, verificados 
em ampla pesquisa de mercado realizada pelo 
DFTrans. Os valores servem de referencial 
mínimo para a celebração dos contratos de 
exploração publicitária no STPC/DF.

A nova regulamentação também diminui 
as possiblidades de fraude contratual e aumenta 

a arrecadação, o que altera a atual realidade da 
exploração de publicidade no STPC/DF. 
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a) 50% (cinquenta por cento) auferidas pela(s)
CONCESS/ONARIA($), como incentivo;

b) 50% (cinquenta por cento) comporfio a
CONTA DE COMPENSACANO,
para manutengdo do equilibrio economico—financeiro
dos CONTRATOS DE CONCESSAO e a preservagfio do
modicidode do TAR/FA USUARIO.

sendo contabilizadas

5.6 — A exploragfio das atividades referidas no
subitem anterior deverd ser disciplinada por contrato
firmado entre 0(5) CONCESSIONARIMS) e terceiro(s),
avengo que, necessariamente, deverd ser submen'do (‘1

prévia e expressa anuéncia do Poder Concedente, por
intermédio do SECRETARIA, bem como seus eventuais

adin’vos ou contratos correlatos.”

Porém, mesmo havendo algumas
concessionarias ja explorando publicidade em
seus onibus, o orgao gestor — DFTrans — nao
havia arrecadado nenhum valor sobre este
servigo até o ano de 2015. A0 final do mesmo
exercicio, havia dois depositos na conta corrente
de arrecadagao, totalizando RS 2400,00.

Em 2016, buscou-se regularizar o setor,
exigindo que as agéncias de publicidade e
as concessiona’rias cumprissem a legislagao.
Assim, iniciou—se uma linha de trabalho
visando ao incremento da arrecadagao plIIblica.
Por outro Iado, a regulamentagao nao previa

ESPACO PUBLICITARIO

instrumentos eficazes para auditar os contratos
celebrados entre agéncias e concessionarias.

Dessa forma, a Autarquia instaurou
procedimentos que visassem aumentar a
concorréncia, ampliando o acesso de outras
agéncias de publicidade a este mercado, bem
como deu inl'cio a estudos para implantar
uma nova metodologia de arrecadagao,
modernizando e simplificando a legislagao que
regulamenta a publicidade no STPC/DF.

Assim, em 19/10/2018 foi publicada a
portaria n9 61/2018-DFTrans, que simplificou o
processo e garantiu mais transparéncia, através
de dispositivos que protegem o interesse
plIIblico e regulam o mercado sem interferir
na livre concorréncia. Estabeleceu—se uma
tabela de pregos ml'nimos, bem como a sua
individualizagao por espago publicitario.

Os valores estabelecidos na referida
tabela representam 20% sobre o prego
praticado pelas agéncias de publicidade para
anL'mcio em onibus do STPC/DF, verificados
em ampla pesquisa de mercado realizada pelo
DFTrans. Os valores servem de referencial
ml'nimo para a celebragao dos contratos de
exploragao publicitaria no STPC/DF.

VALOR UNITARIO POR 6NIBus
Ml'dia embarcada (monitor de TV) RS 80,00

Apoio de M50 RS 130,00

Sanca RS 150,00

Busindoor RS 180,00

Busdoor RS 300,00

Micro-onibus RS 400,00

Backbus RS 1300,00

A nova regulamentagao também diminui
as possiblidadesdefraudecontratualeaumenta
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*A arrecadação do ano de 2016 foi aditivada pelos Termos de Parcelamentos dos débitos dos anos de 
2013, 2014 e 2015.

Considerando apenas o período de um 
mês da vigência da Portaria, os novos contratos 
totalizaram uma arrecadação de R$ 64.351,38. 
E levando em conta a média da quantidade de 
espaços publicitários utilizados nos ônibus do 
STPC/DF nos últimos dois anos e aplicando os 
valores adotados pela portaria nº 61/2018, 
há uma expectativa de arrecadação para o 
ano de 2019 na faixa de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). Isso representa um 
aumento na ordem de mais de 400% do que foi 
arrecadado em 2018. 

 Importante ainda ressaltar que a 
aplicação dos novos valores revisados na 
forma da Portaria nº 61/2018/DFTrans 
impacta diretamente na melhoria dos demais 
serviços públicos do Distrito Federal, como 
saúde, segurança e educação, pois significa a 
disponibilidade de montante de orçamento que 

outrora estava destinado à complementação 
tarifária do STPC/DF.

Considerando todas as medidas 
implementadas pelo DFTrans de 2015 a 
novembro de 2018, em números absolutos 
foram arrecadados R$ 2.522.593,36, conforme 
evolução representada no gráfico abaixo:

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO
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800.000,00
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0,00
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1.116.699,50

2016*

608.480,27

2017

795.143,59

2018

Cocut – Coordenação de Custos e 
Tarifas

Destaca-se a atividade relativa à avaliação 
e à divulgação das receitas financeiras, custos e 
desempenho econômico-financeiro do Sistema 
de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal (STPC/DF).

 Cabe à Coordenação de Custos e Tarifas 
avaliar os relatórios de custos operacionais 
dos serviços de transporte público coletivo de 
passageiros, para efeito de definição dos valores 
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disponibilidade de montante de orçamento que 

outrora estava destinado à complementação 
tarifária do STPC/DF.

Considerando todas as medidas 
implementadas pelo DFTrans de 2015 a 
novembro de 2018, em números absolutos 
foram arrecadados R$ 2.522.593,36, conforme 
evolução representada no gráfico abaixo:
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Destaca-se a atividade relativa à avaliação 
e à divulgação das receitas financeiras, custos e 
desempenho econômico-financeiro do Sistema 
de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal (STPC/DF).

 Cabe à Coordenação de Custos e Tarifas 
avaliar os relatórios de custos operacionais 
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passageiros, para efeito de definição dos valores 
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outrora estava destinado a complementagao
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Considerando todas as medidas
implementadas pelo DFTrans de 2015 a
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foram arrecadados RS 2.522.593,36, conforme
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Considerando apenas o periodo de um
més da vigéncia da Portaria, os novos contratos
totalizaram uma arrecadagao de RS 64.351,38.
E levando em conta a média da quantidade de
espagos publicitérios utilizados nos onibus do
STPC/DF nos L’Jltimos dois anos e aplicando os
valores adotados pela portaria n9 61/2018,
ha uma expectativa de arrecadagao para o
ano de 2019 na faixa de R$ 4.000.000,00
(quatro milhoes de reais). Isso representa um
aumento na ordem de mais de 400% do que foi
arrecadado em 2018.

Cocut - Coordenagéo de Custos e
Tarifas

Destaca—se a atividade relativa a avaliagao
e a divulgagao das receitas financeiras, custos e
desempenho economico—financeiro do Sistema
de Transporte PL’Jico Coletivo do Distrito
Federal (STPC/DF).

Cabe a Coordenagao de Custos e Tarifas
avaliar os relatorios de custos operacionais
dos servigos de transporte pL’Jblico coletivo de
passageiros, para efeito de definigao dos valores
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tarifários a serem pagos aos operadores, tendo 
em vista os diversos custos fixos e variáveis 
existentes na execução do contrato.

 Ademais, é objeto de análise a 
contabilização das receitas e das despesas: 
receita operacional, gastos com pessoal 
(administrativo, motorista, cobrador, 
despachante, fiscal e equipe de manutenção), 
combustíveis, lubrificantes, pneus, peças, 
acessórios, aluguéis, seguros, despesas de 
serviços públicos, manutenção e limpeza, 
tributos e multas, remuneração da diretoria e 
despesas gerais. Assim, é obtido o resultado 
operacional líquido, comparando-o com o 
estabelecido nos fluxos de caixas do modelo de 
negócio das empresas.

 Como resultado dos trabalhos de 
consultoria efetuados por parte da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), em 03 de agosto de 
2018 foram publicadas portarias efetuando a 
alteração do valor das tarifas técnicas a serem 
pagas às empresas concessionárias do STPC/
DF, com a previsão de economia de cerca de R$ 
27 milhões em 2018:

a) Viação Piracicabana: R$ 3,9241

b) Viação Pioneira: R$ 3,6278

c) HP/Urbi: R$ 4,5120

d) Auto Viação Marechal: R$ 4,5060

e) Expresso São José: R$ 4,5739

Ressalte-se que o valor da Tarifa Técnica 
repassado às empresas não tem qualquer 
relação com o valor da Tarifa Usuário paga 
pelos passageiros do sistema, em razão das 
viagens efetuadas no sistema. O valor da Tarifa 
Técnica das empresas apresenta complemento 
pago pelo Poder Público, a título de subsídio, 
face à previsão legal de modicidade das tarifas.

 Também em 2018, houve o reajuste 
dos contratos de concessão do STPC/DF em 
6,9908%, baseado em estudos desenvolvidos 
pela Coordenação de Custos e Tarifas, com 
efeito a partir de 14/09/2018. Isso se deu em 
virtude de aumento dos custos das empresas 
relativos ao litro do óleo diesel, pessoal 
(convenção coletiva de trabalho), Índice de 
Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias 
e Autopeças (IVRCA) e Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI). 

Redução de custos com gratuidades

 De acordo com a legislação, é concedida 
gratuidade às Pessoas com Deficiência (PcD) 
e aos estudantes beneficiários do Passe 
Livre Estudantil (PLE) no uso do transporte 
público coletivo. Tais despesas são custeadas 
integralmente pelo Distrito Federal por 
intermédio do DFTrans, que destina os recursos 
para tal finalidade às empresas do sistema.

Foto: Agência Brasília
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tarifarios a serem pagos aos operadores, tendo
em vista 05 diversos custos fixos e variéveis
existentes na execugao do contrato.

Ademais, é objeto de analise a
contabilizagao das receitas e das despesas:
receita operacional, gastos com pessoal
(administrativo, motorista, cobrador,
despachante, fiscal e equipe de manutengao),
combustiveis, lubrificantes, pneus, pegas,
acessorios, aluguéis, seguros, despesas de
servigos plIIblicos, manutengao e limpeza,
tributos e multas, remuneragao da diretoria e
despesas gerais. Assim, é obtido o resultado
operacional liquido, comparando-o com o
estabelecido nos fluxos de caixas do modelo de
negocio das empresas.

Como resultado dos trabalhos de
consultoria efetuados por parte da Fundagao
GetL'ilio Vargas (FGV), em 03 de agosto de
2018 foram publicadas portarias efetuando a
alteragao do valor das tarifas técnicas a serem
pagas as empresas concessionérias do STPC/
DF, com a previsao de economia de cerca de RS
27 milh6es em 2018:

a) Viagao Piracicabana: RS 3,9241

b) Viagao Pioneira: RS 3,6278

C) HP/Urbi: R$ 4,5120

d) Auto Viagao Marechal: RS 4,5060

e) Expresso sao José: RS 4,5739

Ressalte-se que o valor da Tarifa Técnica
repassado as empresas n50 tem qualquer
relagao com o valor da Tarifa Usuario paga
pelos passageiros do sistema, em razao das
viagens efetuadas no sistema. O valor da Tarifa
Técnica das empresas apresenta complemento
pago pelo Poder Pablico, a titulo de subsidio,
face a previsao legal de modicidade das tarifas.
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Também em 2018, houve o reajuste
dos contratos de concessao do STPC/DF em
6,9908%, baseado em estudos desenvolvidos
pela Coordenagao de Custos e Tarifas, com
efeito a partir de 14/09/2018. lsso se deu em
virtude de aumento dos custos das empresas
relativos ao litro do oleo diesel, pessoal
(convengao coletiva de trabalho), lndice de
Veiculos Automotores, Reboques, Carrocerias
e Autopegas (IVRCA) e lndice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-Dl).

Reducao de custos com gratuidades

De acordo com a legislagao, é concedida
gratuidade as Pessoas com Deficiéncia (PcD)
e aos estudantes beneficiarios do Passe
Livre Estudantil (PLE) no uso do transporte
publico coletivo. Tais despesas sao custeadas
integralmente pelo Distrito Federal por
intermédio do DFTrans, que destina os recursos
para tal finalidade as empresas do sistema.

Foto: Agéncia Brasilia
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 Em 2018, houve redução no montante 
gasto com as gratuidades do sistema, no 
montante de aproximadamente R$ 47 milhões 
de reais, haja vista a redução no número de 
acessos de usuários portadores dos cartões 
de Passe Livre Estudantil (PLE) e Pessoas com 
Deficiência (PcD). A economia é resultado de 
medidas adotadas pela Autarquia visando 
aumentar o controle sobre os gastos e assegurar 
o gozo destes benefícios por parte dos usuários 
que realmente têm o direito. 

Entre as ações realizadas, está o 
recadastramento de estudantes e atualização 
das informações das pessoas com deficiência, 
bem como a implementação da biometria 
facial nos ônibus (instituída pela Portaria nº 
15/2018 – DFTrans), dentre outras providências 
adotadas.

Aumento do número de usuários

Observou-se aumento no quantitativo de 
acessos de passageiros no sistema entre janeiro 
e novembro de 2018 e, consequentemente, no 
aumento do montante de recursos financeiros 
movimentados no período. 

A integração tarifária consiste em 
proporcionar desconto na tarifa aos usuários 
que realizarem viagens utilizando um ou mais 
modais do Sistema de Transporte Público do 
Distrito Federal. O benefício vale entre os 
ônibus comuns (concessionárias, cooperativas 
ou permissionárias do serviço), BRT e o Metrô 
do Distrito Federal.

A integração é uma das importantes 
ferramentas para atração de usuários ao 
transporte público, buscando reduzir o uso do 
transporte individual nas grandes cidades do 
mundo. Esse procedimento deve ser conjugado 
a outros aspectos, como o desenvolvimento 
de projetos de planejamento, reestruturação 
urbana, corredores exclusivos, ciclovias, 
bolsões de estacionamentos nos terminais, 
dentre outras ações. 

De acordo com o Decreto 35.293/2014, 
por intermédio do procedimento de integração, 
permite-se que o usuário realize o acesso 
inicial seguido por até dois transbordos, um 
subsequente do outro, em até três horas, 
no mesmo sentido, independentemente do 
modal utilizado. Ressalte-se que para efetuar a 
integração, faz-se necessário utilizar o Bilhete 
Único como forma de pagamento da tarifa pelo 
passageiro. 

Observa-se um aumento significativo 
na quantidade de acessos realizados por 
intermédio da integração no STPC entre os anos 
de 2017 e 2018, no total de 9.731.158 acessos. 

Embora os acessos efetuados mediante 
integração não resultem em dispêndios por 
parte dos usuários do transporte a partir do 
pagamento de R$ 5,00, estes  são contabilizados 
como entrada de recursos financeiros no 
Fluxo de Caixa do contrato de concessão das 
operadoras do sistema básico, o que resulta 
necessariamente em pagamento de Tarifa 

Foto: Agência Brasília
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Em 2018, houve redugao no montante
gasto corn as gratuidades do sistema, no
montante de aproximadamente RS 47 milh6es
de reais, haja vista a redugao no namero de
acessos de usuérios portadores dos cart6es
de Passe Livre Estudantil (PLE) e Pessoas com
Deficiéncia (PcD). A economia é resultado de
medidas adotadas pela Autarquia visando
aumentarocontrolesobre osgastoseassegurar
o gozo destes beneficios por parte dos usuérios
que realmente tém o direito.

Entre as agoes realizadas, esta o
recadastramento de estudantes e atualizagao
das informagoes das pessoas com deficiéncia,
bem como a implementagao da biometria
facial nos énibus (instituida pela Portaria n9
15/2018 — DFTrans), dentre outras providéncias
adotadas.

Aumento do nl'Jmero de usuérios

Observou—se aumento no quantitativo de
acessos de passageiros no sistema entrejaneiro
e novembro de 2018 e, consequentemente, no
aumento do montante de recursos financeiros
movimentados no periodo.

Foto: Agéncia Brasilia

A integragao tarifaria consiste em
proporcionar desconto na tarifa aos usuarios
que realizarem viagens utilizando um ou mais
modais do Sistema de Transporte Pablico do
Distrito Federal. O beneficio vale entre os
énibus comuns (concessionarias, cooperativas
ou permissionarias do servigo), BRT e 0 Metro
do Distrito Federal.

A integragao é uma das importantes
ferramentas para atragao de usuarios ao
transporte plIIblico, buscando reduzir o uso do
transporte individual nas grandes cidades do
mundo. Esse procedimento deve ser conjugado
a outros aspectos, como o desenvolvimento
de projetos de planejamento, reestruturagao
urbana, corredores exclusivos, ciclovias,
bolsoes de estacionamentos nos terminais,
dentre outras agoes.

De acordo com o Decreto 35.293/2014,
por intermédio do procedimento de integragao,
permite—se que o usuario realize o acesso
inicial seguido por até dois transbordos, urn
subsequente do outro, em até trés horas,
no mesmo sentido, independentemente do
modal utilizado. Ressalte—se que para efetuar a
integragao, faz-se necessario utilizar o Bilhete
Unico como forma de pagamento da tarifa pelo
passageiro.

Observa—se um aumento significativo
na quantidade de acessos realizados por
intermédio da integragao no STPC entre os anos
de 2017 e 2018, no total de 9.731.158 acessos.

Embora os acessos efetuados mediante
integragao nao resultem em dispéndios por
parte dos usuérios do transporte a partir do
pagamento de RS 5,00, estes sao contabilizados
como entrada de recursos financeiros no
Fluxo de Caixa do contrato de concessao das
operadoras do sistema basico, o que resulta
necessariamente em pagamento de Tarifa
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Técnica para as empresas, haja vista os efeitos 
destes acessos no equilíbrio econômico-
financeiro do STPC, considerando a previsão de 
10 anos de vigência dos contratos de Concessão 
firmados com o Poder Público. 

Consequentemente, houve aumento 
dos gastos do Governo com o Complemento 
Tarifário pago às concessionárias do sistema 
(R$ 47.963.316,41, o que corresponde a um 
aumento de 32,56% no período). Isso deveu-se 
ao incremento da integração tarifária no STPC/
DF, a partir do lançamento do programa em 
setembro de 2017. Tal situação demonstra o 
sucesso do Bilhete Único no STPC/DF.

Nas viagens em que o usuário faz uso 
do procedimento de integração, o Estado é 
responsável por efetuar o pagamento dos 
acessos efetuados, no intuito de remunerar 
os operadores do serviço de transporte 
público, conforme Programa de Trabalho nº 

26.453.6216.2455.00003 – Manutenção do 
Equilíbrio Econômico-financeiro do STPC.

Diante disso, foi elaborada minuta de 
Decreto encaminhada à Secretaria de Estado 
de Mobilidade do Distrito Federal (Semob/
DF), visando limitar em, no máximo, seis (6) o 
número de viagens diárias a serem realizadas 
pelo passageiro utilizando o procedimento de 
integração, além de vedar a utilização deste 
benefício em acessos realizados na mesma 
origem. Objetiva-se com isso evitar fraudes 
por parte dos usuários, com a consequente 
redução das despesas do GDF com o equilíbrio 
econômico-financeiro do sistema.

Além disso, ao avaliar o Índice de 
Passageiro por Quilometro (IPK) das 
concessionárias, comparando os meses de 
agosto, setembro, outubro e novembro de 
2017 e 2018, verifica-se uma tendência de 
aumento, conforme indicado abaixo:

MESES PASSAGEIROS QUILOMETRAGEM IPK
AGOSTO 25.156.726 19.892.760,03 1,2692

SETEMBRO 24.632.912 18.554.441,84 1,3276
OUTUBRO 25.497.646 19.958.761,42 1,3449

NOVEMBRO 24.875.302 18.388.732,92 1,3527

MESES PASSAGEIROS QUILOMETRAGEM IPK

AGOSTO 28.551.108 19.389.626,81 1,4725

SETEMBRO 26.117.043 17.890.378,90 1,4598

OUTUBRO 28.361.852 19.283.716,37 1,4708

NOVEMBRO 25.822.567 18.073.249,05 1,4288

a) IPK - 2017

b) IPK - 2018

O IPK é o índice utilizado como verificador 
de produtividade, ao analisar o número 
de passageiros do sistema, que tende a 
representar receita operacional das empresas, 
e a quilometragem, que tem proporção 

diretamente relacionada ao custo operacional. 
O aumento no índice demonstra uma tendência 
de melhoria no desempenho das empresas e, 
consequentemente, na eficiência e redução 
dos custos.
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DF), visando limitar em, no máximo, seis (6) o 
número de viagens diárias a serem realizadas 
pelo passageiro utilizando o procedimento de 
integração, além de vedar a utilização deste 
benefício em acessos realizados na mesma 
origem. Objetiva-se com isso evitar fraudes 
por parte dos usuários, com a consequente 
redução das despesas do GDF com o equilíbrio 
econômico-financeiro do sistema.

Além disso, ao avaliar o Índice de 
Passageiro por Quilometro (IPK) das 
concessionárias, comparando os meses de 
agosto, setembro, outubro e novembro de 
2017 e 2018, verifica-se uma tendência de 
aumento, conforme indicado abaixo:

MESES PASSAGEIROS QUILOMETRAGEM IPK
AGOSTO 25.156.726 19.892.760,03 1,2692

SETEMBRO 24.632.912 18.554.441,84 1,3276
OUTUBRO 25.497.646 19.958.761,42 1,3449

NOVEMBRO 24.875.302 18.388.732,92 1,3527

MESES PASSAGEIROS QUILOMETRAGEM IPK

AGOSTO 28.551.108 19.389.626,81 1,4725

SETEMBRO 26.117.043 17.890.378,90 1,4598

OUTUBRO 28.361.852 19.283.716,37 1,4708

NOVEMBRO 25.822.567 18.073.249,05 1,4288

a) IPK - 2017

b) IPK - 2018

O IPK é o índice utilizado como verificador 
de produtividade, ao analisar o número 
de passageiros do sistema, que tende a 
representar receita operacional das empresas, 
e a quilometragem, que tem proporção 

diretamente relacionada ao custo operacional. 
O aumento no índice demonstra uma tendência 
de melhoria no desempenho das empresas e, 
consequentemente, na eficiência e redução 
dos custos.

I
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Técnica para as empresas, haja vista 05 efeitos
destes acessos no equilibrio econémico—
financeiro do STPC, considerando a previsao de
10 anos de vigéncia dos contratos de Concessao
firmados com o Poder PL'Jblico.

Consequentemente, houve aumento
dos gastos do Governo com o Complemento
Tarifério pago as concessionarias do sistema
(RS 47.963.316,41, o que corresponde a um
aumento de 32,56% no periodo). Isso deveu—se
ao incremento da integragao tarifaria no STPC/
DF, a partir do Iangamento do programa em
setembro de 2017. Ta| situagao demonstra o
sucesso do Bilhete Unico no STPC/DF.

Nas viagens em que o usuario faz uso
do procedimento de integragao, o Estado é
responsa’vel por efetuar o pagamento dos
acessos efetuados, no intuito de remunerar
0s operadores do servigo de transporte
lblico, conforme Programa de Trabalho n9

26.453.6216.2455.00003 — Manutengao do
Equilibrio Econémico—financeiro do STPC.

Diante disso, foi elaborada minuta de
Decreto encaminhada a Secretaria de Estado
de Mobilidade do Distrito Federal (Semob/
DF), visando limitar em, no maximo, seis (6) o
aImero de viagens diarias a serem realizadas
pelo passageiro utilizando o procedimento de
integragao, além de vedar a utilizagao deste
beneficio em acessos realizados na mesma
origem. Objetiva-se com isso evitar fraudes
por parte dos usuarios, com a consequente
redugao das despesas do GDF com o equilibrio
econémico—financeiro do sistema.

Além disso, ao avaliar o fndice de
Passageiro por Quilometro (IPK) das
concessiona’rias, comparando 05 meses de
agosto, setembro, outubro e novembro de
2017 e 2018, verifica—se uma tendéncia de
aumento, conforme indicado abaixo:

a) IPK — 2017
MESES PASSAGEIROS QUILOMETRAGEM IPK

AGOSTO 25.156.726 19.892.760,03 1,2692
SETEMBRO 24.632.912 18.554.441,84 1,3276
OUTUBRO 25.497.646 19.958.761,42 1,3449

NOVEMBRO 24.875.302 18.388.732,92 1,3527

b) IPK — 2018
MESES PASSAGEIROS QUILOMETRAGEM IPK

AGOSTO 28.551.108 19.389.626,81 1,4725
SETEMBRO 26.117.043 17.890.378,90 1,4598
OUTUBRO 28.361.852 19.283.716,37 1,4708

NOVEMBRO 25.822.567 18.073.249,05 1,4288

O IPK é o I'ndice utilizado como verificador
ao analisar o nL'Jmerode produtividade,

de passageiros do sistema, que tende a
representar receita operacional das empresas,
e a quilometragem, que tern proporgao
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diretamente relacionada ao custo operacional.
O aumento no I'ndice demonstra uma tendéncia
de melhoria no desempenho das empresas e,
consequentemente, na eficiéncia e redugao
dos custos.
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A Diretoria de Tecnologia da 
Informação (Dirti) promove a gestão 

da Tecnologia da Informação do DFTrans. O 
setor desenvolve sistemas relacionados ao 
transporte público coletivo que dão suporte 
a todas as áreas técnicas, além da gestão do 
Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e dos 
dados de geoprocessamento. 

Agilidade nos processos

A integração do Sistema de Informação 
de Transporte (SIT) com o Sistema EIetrônico 
de Informações (SEI) permitiu a vinculação dos 
processos emitidos pelo SEI, o que garante maior 
controle e eficiência em autos de infrações 
cometidas pelos permissionários do sistema. 

A implantação do “Módulo de Estudantes” 
no Cadastro do Bilhete Único unificou os 
cadastros de gratuidade. Assim, tanto os alunos 
quanto o DFTrans passaram a contar com uma 
única plataforma, o que otimizou a gestão do 
Passe Livre Estudantil.

Também foi criado o Data Warehouse 
(depósito de dados digitais que serve 
para armazenar informações detalhadas, 

organizando-as em relatórios) com intuito de ter 
uma base única que vai receber dados do SIT, 
TDMAX e outros diversos sistemas pertencentes 
ao DFTrans, a fim de gerar informações 
completas aos usuários.

O setor também iniciou o mapeamento 
dos processos buscando melhoria dos serviços 
de dados prestados à Unidade de Controle 
de Bilhetagem Automática (UCBA), além de 
otimizar os processos de trabalho e direcionar 
as ações para determinadas atividades. 
Também foram aperfeiçoados diversos scripts 
que geram bloqueio e desbloqueio de cartões 
de gratuidade. 

Também foi criado o primeiro servidor 
de dados abertos do DFTrans, utilizando 
ferramentas de código aberto que proveram os 
Dashboards (painéis que mostram métricas e 
indicadores importantes para alcançar objetivos 
e metas traçadas de forma visual, facilitando a 
compreensão das informações geradas). A medida 
facilitou a divulgação dos dados, cumprindo o 
previsto na Lei de Acesso à Informação.

Por fim, foram implementados processos 
de ETL, que visam automatizar migrações 

Foto: Thamy Carvalho - Ascom/DFTrans
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Diretoria de Tecnologia da
Informagao (Dirti) promove a gestao

da Tecnologia da Informagao do DFTrans. O
setor desenvolve sistemas relacionados ao
transporte publico coletivo que dao suporte
a todas as areas técnicas, além da gestao do
Sistema de Bilhetagem Automatica (SBA) e dos
dados de geoprocessamento.

Agilidade nos processos

A integragao do Sistema de Informagao
de Transporte (SIT) com o Sistema Eletrénico
de Informagoes (SEI) permitiu a vinculagao dos
processos emitidos pelo SEI, o que garante maior
controle e eficiéncia em autos de infragoes
cometidas pelos permissionarios do sistema.

Aimplantagaodo’Modulode Estudantes”
no Cadastro do Bilhete Unico unificou os
cadastros de gratuidade. Assim, tanto os alunos
quanto o DFTrans passaram a contar com uma
(mica plataforma, o que otimizou a gestao do
Passe Livre Estudantil.

Também foi criado 0 Data Warehouse
(deposito de dados digitais que serve
para armazenar informagoes detalhadas,

Foto: Thamy Carvalho — Ascom/DFTrans

organizando-as em relatorios) com intuito deter
uma base L'inica que vai receber dados do SIT,
TDMAX e outros diversos sistemas pertencentes
ao DFTrans, a fim de gerar informagoes
completas aos usuarios.

O setor também iniciou o mapeamento
dos processos buscando melhoria dos servigos
de dados prestados a Unidade de Controle
de Bilhetagem Automética (UCBA), além de
otimizar os processos de trabalho e direcionar
as agoes para determinadas atividades.
Também foram aperfeigoados diversos scripts
que geram bloqueio e desbloqueio de cart6es
de gratuidade.

Também foi criado o primeiro servidor
de dados abertos do DFTrans, utilizando
ferramentas de codigo aberto que proveram os
Dashboards (painéis que mostram métricas e
indicadores importantes para alcangar objetivos
e metas tragadas de forma visual, facilitando a
compreensaodasinformagoesgeradas).Amedida
facilitou a divulgagao dos dados, cumprindo o
previsto na Lei de Acesso a Informagao.

Por fim, foram implementados processos
de ETL, que visam automatizar migragoes
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de dados em diferentes bases, buscando, 
principalmente, atender à integração dos 
sistemas do DFTrans com os dados produzidos 
pela equipe do geoprocessamento. Foi 
desenvolvido, também, o "Módulo de Gestão 
de Táxis", que faz a gestão de concessão e 
manutenção de permissão para taxistas.

Controle na concessão de benefícios

Com relação à gestão de bilhetagem 
automática, foram publicadas duas portarias. 
Uma regulamentou a utilização dos 
equipamentos de biometria na frota do STPC/
DF, em cumprimento ao previsto na Portaria 
Conjunta n° 05, de 24 de fevereiro de 2016. A 
norma prevê a suspensão cautelar do cartão, 
diminuindo o impacto financeiro do uso 
indevido e ampliando as formas de levar ao 
conhecimento do beneficiário a existência de 
processo administrativo aberto para sua defesa.

Outra portaria foi publicada para 
regulamentar os processos de cadastro e 
manutenção de gratuidades previstas na 
legislação. A medida autorizou a análise 
administrativa dos laudos, otimizando o 
processo de apuração dos pedidos de concessão 
do benefício tarifário.

A atual gestão encerrou a atualização de 
cadastro das Pessoas com Deficiência (PcD's). 
A Plataforma Virtual de Cadastro do Bilhete 
Único foi lançada em novembro de 2017, 
possibilitando que os beneficiários efetivassem 
o cadastro e encaminhassem sua documentação 
para validação até maio de 2018. 

Para garantir um encerramento seguro 
do processo de atualização e assegurar 
que nenhum cartão fosse bloqueado 
indevidamente, foram realizadas ações em 
parceria com entidades ligadas a pessoas 
com deficiência para multiplicar a informação 
sobre a necessidade de realizar a atualização 
de cadastro. Um exemplo foram as mensagens 
encaminhados, via celular, aos beneficiários 

que constavam na base de dados e ainda não 
haviam realizado seu cadastro pelo site. A 
medida gerou economia de aproximadamente 
22 milhões de reais em 2018

Houve, também, a regulamentação do 
cartão “+Melhor Idade”, por meio da Portaria 
nº 29, de 19 de junho de 2018. O benefício 
é destinado a pessoas maiores de 65 anos, 
usuárias dos serviços públicos de transporte 
coletivo. Entre junho e outubro, foram 
aprovados 16.603 cadastros, sendo entregues 
10.345 cartões.

Parceria entre o DFTrans e a 
Defensoria Pública

Duas vezes por semana, o DFTrans 
encaminha pessoal especializado para 
atendimento de pessoas com deficiência que 
buscam a Defensoria Pública por encontrar 
dificuldades no processo de concessão 
da gratuidade. A medida tem cunho 
socioeducativo, considerando que muitos 
processos são autuados por desinformação das 
pessoas com deficiência. 

Foto: Agência Brasília
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de dados em diferentes bases, buscando,
principalmente, atender a integragao dos
sistemas do DFTrans com os dados produzidos
pela equipe do geoprocessamento. Foi
desenvolvido, também, o "Modulo de Gestao
de Ta'xis", que faz a gestao de concessao e
manutengao de permissao para taxistas.

Controle na concesséo de beneficios

Com relagao a gestao de bilhetagem
automatica, foram publicadas duas portarias.
Uma regulamentou a utilizagao dos
equipamentos de biometria na frota do STPC/
DF, em cumprimento ao previsto na Portaria
Conjunta n° 05, de 24 de fevereiro de 2016. A
norma prevé a suspensao cautelar do cartao,
diminuindo o impacto financeiro do uso
indevido e ampliando as formas de levar a0
conhecimento do beneficiério a existéncia de
processo administrativo aberto para sua defesa.

Outra portaria foi publicada para
regulamentar os processos de cadastro e
manutengao de gratuidades previstas na
legislagao. A medida autorizou a ana’lise
administrative dos laudos, otimizando o
processodeapuragaodospedidosdeconcessao
do beneficio tarifério.

A atual gestao encerrou a atualizagao de
cadastro das Pessoas com Deficiéncia (PcD's).
A Plataforma Virtual de Cadastro do Bilhete
Unico foi langada em novembro de 2017,
possibilitando que os beneficiaries efetivassem
ocadastroeencaminhassemsuadocumentagao
para validagao até maio de 2018.

Para garantir um encerramento seguro
do processo de atualizagao e assegurar
que nenhum cartao fosse bloqueado
indevidamente, foram realizadas agoes em
parceria com entidades ligadas a pessoas
com deficiéncia para multiplicar a informagao
sobre a necessidade de realizar a atualizagao
de cadastro. Um exemplo foram as mensagens
encaminhados, via celular, aos beneficiérios
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que constavam na base de dados e ainda nao
haviam realizado seu cadastro pelo site. A
medida gerou economia de aproximadamente
22 mi|h6es de reais em 2018

Houve, também, a regulamentagao do
cartao ”+Melhor Idade”, por meio da Portaria
n9 29, de 19 de junho de 2018. O beneficio
é destinado a pessoas maiores de 65 anos,
usuarias dos servigos pL’iblicos de transporte
coletivo. Entre junho e outubro, foram
aprovados 16.603 cadastros, sendo entregues
10.345 cart6es.

Parceria entre o DFTrans e a
Defensoria Pl'Jblica

Duas vezes por semana, o DFTrans
encaminha pessoal especializado para
atendimento de pessoas com deficiéncia que
buscam a Defensoria PlIIblica por encontrar
dificuldades no processo de concessao
da gratuidade. A medida tem cunho
socioeducativo, considerando que muitos
processos s50 autuados por desinformagao das
pessoas com deficiéncia.
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Combate a fraudes

Com relação às glosas (retenção no 
pagamento de contratos) referentes a operações 
irregulares, foi recuperado aos cofres públicos 
o montante de mais de 4 milhões de reais em 
atendimento à SAC nº 8/2018-CGDF.

Além disso, foram bloqueados/suspensos, 
em razão da biometria e da falta de atualização 
cadastral das PCDs, o valor aproximado de 
47 milhões de reais, com redução média de 
13,41%.

O combate de fraudes foi priorizado 
pela atual gestão, tendo sido instituída uma 
governança sobre os pagamentos, da qual 
participa ativamente a Dirti, gerando trilhas 
eletrônicas que mitigam a possibilidade de 
descarregar créditos irregulares.

DFnoPonto

É um projeto de disponibilização de 
informações do Sistema de Transporte Público e 
Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), acessível 
pela internet. O DFnoPonto conta também com 

aplicativo móvel em fase de conclusão, com 
quadros informativos nas paradas de ônibus, 
utilizando-se da tecnologia QR Code, que 
possibilitará consultar informações tais como 
as linhas que passam por um determinado 
ponto de parada, o horário das viagens, 
os valores de tarifas, o itinerário gráfico e 
descritivo, a posição atual do ônibus, bem como 
a localização dos postos de atendimento do 
Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e os 
serviços prestados em cada um deles. Focado 
na facilidade de uso, na acessibilidade – com 
o uso de escrita, tato e voz – e transparência, 
promoverá a colaboração entre os usuários, 
agentes públicos e a Autarquia, visando à 
melhoria do STPC/DF.

CSO

No dia 07 de agosto de 2018, o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico Sustentável e 
Estratégico do Distrito Federal (Codese), por 
meio da empresa EGL, firmou o Acordo de 
Cooperação Técnica n.º  01/2018, cujo objeto é 
a viabilização não onerosa de serviços técnicos 
especializados em Engenharia de Transportes 
e Tecnologia da Informação. O acordo prevê o 
fornecimento de ITS (Intelligent Transportation 
Systems), visando à implantação e operação 
do Centro de Supervisão Operacional (CSO) 
para serviços de transporte de passageiros no 
Distrito Federal.

O CSO permitirá a supervisão do 
Sistema de Transporte Público e Coletivo do 
Distrito Federal (STPC/DF) e contará com o 
Sistema de Supervisão Operacional (SSO) e 
toda a infraestrutura tecnológica, produzindo 
informações fidedignas que serão utilizadas 
pelas áreas de Planejamento e Fiscalização e, 
não menos importante, estarão disponíveis 
também  ao cidadão.
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eletrônicas que mitigam a possibilidade de 
descarregar créditos irregulares.

DFnoPonto

É um projeto de disponibilização de 
informações do Sistema de Transporte Público e 
Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), acessível 
pela internet. O DFnoPonto conta também com 

aplicativo móvel em fase de conclusão, com 
quadros informativos nas paradas de ônibus, 
utilizando-se da tecnologia QR Code, que 
possibilitará consultar informações tais como 
as linhas que passam por um determinado 
ponto de parada, o horário das viagens, 
os valores de tarifas, o itinerário gráfico e 
descritivo, a posição atual do ônibus, bem como 
a localização dos postos de atendimento do 
Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e os 
serviços prestados em cada um deles. Focado 
na facilidade de uso, na acessibilidade – com 
o uso de escrita, tato e voz – e transparência, 
promoverá a colaboração entre os usuários, 
agentes públicos e a Autarquia, visando à 
melhoria do STPC/DF.

CSO

No dia 07 de agosto de 2018, o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico Sustentável e 
Estratégico do Distrito Federal (Codese), por 
meio da empresa EGL, firmou o Acordo de 
Cooperação Técnica n.º  01/2018, cujo objeto é 
a viabilização não onerosa de serviços técnicos 
especializados em Engenharia de Transportes 
e Tecnologia da Informação. O acordo prevê o 
fornecimento de ITS (Intelligent Transportation 
Systems), visando à implantação e operação 
do Centro de Supervisão Operacional (CSO) 
para serviços de transporte de passageiros no 
Distrito Federal.

O CSO permitirá a supervisão do 
Sistema de Transporte Público e Coletivo do 
Distrito Federal (STPC/DF) e contará com o 
Sistema de Supervisão Operacional (SSO) e 
toda a infraestrutura tecnológica, produzindo 
informações fidedignas que serão utilizadas 
pelas áreas de Planejamento e Fiscalização e, 
não menos importante, estarão disponíveis 
também  ao cidadão.

Fo
to

: T
ha

m
y 

Ca
rv

al
ho

 - 
As

co
m

/D
FT

ra
ns

DIRTI - DIRETORIA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fo

to
:

Th
am

y
Ca

rv
al

ho
—

As
co

m
/D

FT
ra

ns

Combate a fraudes

Com relagao as glosas (retengao no
pagamentodecontratos)referentesaoperagoes
irregulares, foi recuperado aos cofres pUblicos
o montante de mais de 4 milhoes de reais em
atendimento a SAC n9 8/2018—CGDF.

Alémdisso,forambloqueados/suspensos,
em razao da biometria e da falta de atualizagao
cadastral das PCDs, o valor aproximado de
47 milh6es de reais, com redugao média de
13,41%.

0 combate de fraudes foi priorizado
pela atual gestao, tendo sido institur’da uma
governanga sobre os pagamentos, da qual
participa ativamente a Dirti, gerando trilhas
eletronicas que mitigam a possibilidade de
descarregar créditos irregulares.

DFnoPonto
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E um projeto de disponibilizagao de
informagoes do Sistema de Transporte PUblico e
Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), acesslvel
pela internet. 0 DFnoPonto conta também com

aplicativo movel em fase de conclusao, com
quadros informativos nas paradas de onibus,
utilizando-se da tecnologia QR Code, que
possibilitara consultar informagoes tais come
as linhas que passam por um determinado
ponto de parada, o horario das viagens,
os valores de tarifas, o itinerério gréfico e
descritivo, a posigao atual do onibus, bem como
a localizagao dos postos de atendimento do
Sistema de Bilhetagem Automética (SBA) e 05
servigos prestados em cada um deles. Focado
na facilidade de uso, na acessibilidade — com
0 uso de escrita, tato e voz — e transparéncia,
promovera’ a colaboragao entre os usua’rios,
agentes plIIblicos e a Autarquia, visando a
melhoria do STPC/DF.

CSO

No dia 07 de agosto de 2018, o Conselho
de Desenvolvimento Economico Sustentavel e
Estratégico do Distrito Federal (Codese), por
meio da empresa EGL, firmou o Acordo de
Cooperagao Técnica n.9 01/2018, cujo objeto é
a viabilizagao n50 onerosa de servigos técnicos
especializados em Engenharia de Transportes
e Tecnologia da Informagao. O acordo prevé o
fornecimento de ITS (Intelligent Transportation
Systems), visando a implantagao e operagao
do Centro de Supervisao Operacional (CSO)
para services de transporte de passageiros no
Distrito Federal.

0 C50 permitiré a supervisao do
Sistema de Transporte PCIbIlCO e Coletivo do
Distrito Federal (STPC/DF) e contaré com o
Sistema de Supervisao Operacional (550) e
toda a infraestrutura tecnologica, produzindo
informagoes fidedignas que serao utilizadas
pelas areas de Planejamento e Fiscalizagao e,
n50 menos importante, estarao disponl'veis
também ao cidadao.
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BI-DFTrans

Foi criado o primeiro servidor de Business 
Intelligence (BI) – cuja função é proporcionar 
uma fácil interpretação de grande volume de 
dados – para gerar automação de trilhas e 
envios automáticos de informações por email, 
cruzar dados de diferentes bases do DFTrans e 
fornecer uma plataforma amigável para realizar 
as análises do sistema. 

O DFTrans vem desenvolvendo a sua área 
de BI - com o acompanhamento da CGDF - com 
a permanente troca de experiências, o que tem 
propiciado avanços significativos nesse tema.

Baseado nesse BI, foi desenvolvida e 
disponibilizada uma trilha de movimento 
resgatado, que é utilizada pela área financeira 
para realizar os pagamentos. Foram criados os 
primeiros cubos gerenciais – que disponibilizam 
dados em tabelas dinâmicas – para a ferramenta 
de código aberto de BI (Pentaho), o que facilitou 
a análise das informações do sistema. 

Essa ação contempla a unificação das 
bases de dados do DFTrans, com a finalidade 
de gerar e disponibilizar informações para 
tomadas de decisões sem a necessidade de 
intermediários. Com isso, os servidores da 
Autarquia poderão ter uma interpretação  mais 
fácil do grande volume de dados, identificando 
novas oportunidades e implementando uma 
estratégia efetiva no direcionamento do 
DFTrans. Seus principais ganhos serão o acesso 
a relatórios padronizados, processos de análise 
online, apuração de dados, gerenciamento de 
desempenho da Autarquia, análises previsíveis 
e análises prescritivas.

Dados Abertos

 Esse projeto busca atender à Lei 
de Acesso à Informação, disponibilizando 
várias informações geradas pelo DFTrans 

em plataformas online, com a possibilidade 
ao cidadão de, livremente, acessar, utilizar, 
modificar e compartilhar tais dados para 
qualquer finalidade, estando sujeito, no 
máximo, a exigências que visem preservar sua 
integridade e abertura. 

 Seus principais ganhos serão atender 
à Lei de Acesso à Informação, dando 
mais transparência sobre as atividades 
desempenhadas, possibilitando à sociedade 
construir soluções tecnológicas e serviços 
inovadores com os dados de mobilidade, para 
atender e beneficiar o cidadão. Pretende, 
também, viabilizar a construção de novos 
negócios que poderão fomentar a economia 
local, aprimorar a qualidade dos dados do 
DFTrans e atender à obrigatoriedade da Lei.

Unidade de Controle de Bilhetagem 
Automática (UCBA)

A Unidade de Controle de Bilhetagem 
Automática (UCBA) é o setor responsável pela 
gestão dos postos de atendimento aos usuários 
de transporte público coletivo, cadastramento 
de solicitantes de cartões bilhete único, 
instituições de ensino e empresas que fornecem 
vale-transporte aos seus funcionários, emissão 
de cartões e controle e monitoramento sobre 
a utilização de cartões, visando identificar e 
impedir utilizações indevidas.

 O serviço conta com 233 operadores 
de bilhetagem, dos quais 146 lotados nos 
postos de atendimento e 87 lotados na sede 
administrativa, que realizam trabalho de análise 
cadastral, emissão de cartões, prestação de 
contas e suporte ao cidadão.

 Seguem abaixo as operações que, 
durante o período da atual gestão, foram 
realizadas diretamente pela unidade, ou 
contando com sua colaboração.
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Bl-DFTrans

Foi criado o primeiro servidor de Business
Intelligence (BI) — cuja fungao é proporcionar
uma facil interpretagao de grande volume de
dados — para gerar automagao de trilhas e
envios automaticos de informagoes por email,
cruzar dados de diferentes bases do DFTrans e
fornecer uma plataforma amigavel para realizar
as analises do sistema.

O DFTrans vem desenvolvendo a sua area
de BI — com o acompanhamento da CGDF — com
a permanente troca de experiéncias, o que tem
propiciado avangos significativos nesse tema.

Baseado nesse Bl, foi desenvolvida e
disponibilizada uma trilha de movimento
resgatado, que é utilizada pela area financeira
para realizar os pagamentos. Foram criados os
primeiros cubos gerenciais—que disponibilizam
dados em tabelas dinamicas—paraaferramenta
de cédigo aberto de Bl (Pentaho), o quefacilitou
a analise das informagoes do sistema.

Essa agao contempla a unificagao das
bases de dados do DFTrans, com a finalidade
de gerar e disponibilizar informagoes para
tomadas de decisoes sem a necessidade de
intermediarios. Com isso, os servidores da
Autarquia poderao ter uma interpretagao mais
facil do grande volume de dados, identificando
novas oportunidades e implementando uma
estratégia efetiva no direcionamento do
DFTrans. Seus principais ganhos serao o acesso
a relatorios padronizados, processos de ana’lise
online, apuragao de dados, gerenciamento de
desempenho da Autarquia, analises previsiveis
e analises prescritivas.

Dados Abertos

Esse projeto busca atender a Lei
de Acesso a Informagao, disponibilizando
varias informagoes geradas pelo DFTrans
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em plataformas online, com a possibilidade
ao cidadao de, livremente, acessar, utilizar,
modificar e compartilhar tais dados para
qualquer finalidade, estando sujeito, no
maximo, a exigéncias que visem preservar sua
integridade e abertura.

Seus principais ganhos serao atender
a Lei de Acesso a Informagao, dando
mais transparéncia sobre as atividades
desempenhadas, possibilitando a sociedade
construir solugoes tecnologicas e servigos
inovadores com os dados de mobilidade, para
atender e beneficiar o cidadao. Pretende,
também, viabilizar a construgao de novos
negocios que poderao fomentar a economia
local, aprimorar a qualidade dos dados do
DFTrans e atender a obrigatoriedade da Lei.

Unidade de Controle de Bilhetagem
Automética (UCBA)

A Unidade de Controle de Bilhetagem
Automatica (UCBA) é o setor responsavel pela
gestao dos postos de atendimento aos usuarios
de transporte pUblico coletivo, cadastramento
de solicitantes de cartoes bilhete Unico,
instituigoesdeensinoeempresasquefornecem
vale—transporte aos seus funcionarios, emissao
de cartoes e controle e monitoramento sobre
a utilizagao de cart6es, visando identificar e
impedir utilizagoes indevidas.

O servigo conta com 233 operadores
de bilhetagem, dos quais 146 lotados nos
postos de atendimento e 87 lotados na sede
administrativa,que realizamtrabalhodeanalise
cadastral, emissao de cart6es, prestagao de
contas e suporte ao cidadao.

Seguem abaixo as operagoes que,
durante o periodo da atual gestao, foram
realizadas diretamente pela unidade, ou
contando com sua colaboragao.
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 Publicação da portaria nº 15 de 30 de 
abril de 2018, que regulamenta a utilização dos 
equipamentos de biometria na frota do STPC/DF, 
em cumprimento ao previsto na portaria conjunta 
nº 05, de 24 de fevereiro de 2016. A portaria 
prevê a suspensão cautelar do cartão e estabelece 
procedimento padrão para abertura e apuração de 
processo administrativo referente a possível fraude 
na utilização do bilhete único. Atualmente já está 
implantado para o Cartão Mais Estudante e segue 
em implementação para o Cartão +Especial. 

 Implantação da biometria foram 
atuados 23.562 processos administrativos para 
averiguação de uso por terceiros, dos quais 
22.386 tiveram sua comprovação quanto ao 
uso indevido. A economia aos cofres públicos é 
estimada em 21 milhões de reais em 2018.

Criação de núcleos de comercialização e 
gratuidades – Divisão do trabalho referente à 
comercialização (cartões Mais Brasília Cidadã e 
Mais Vale Transporte) e gratuidades/benefícios 
(cartões +Melhor Idade, Mais Criança Candanga, 
Mais Estudante e +Especial), resultando em 
maior controle e qualidade sobre as operações 
referentes a cada grupo.

 Estabelecimento de acordo de parceria 
entre o DFTrans e a Defensoria Pública 
visando solucionar transtornos de usuários do 
transporte público coletivo sem a instauração 
de processos administrativos, ofícios e ações, 
além de compartilhar informações que 
facilitam o trabalho de ambas as entidades 
governamentais. 

Disponibilização de pessoal especializado 
para atendimento na Defensoria Pública no 
período matutino duas vezes por semana. 
A ação gerou os resultados esperados, com 
uma redução considerável de processos 
encaminhados pela Defensoria Pública ao 
DFfTrans e padronização do procedimento de 
comunicação via SEI entre as entidades.

Desburocratização na entrega de cartões 
– Desenvolvimento de fluxo de trabalho e 
criação de equipe no posto de atendimento 
especial na 112 sul para entrega de cartões 
+Melhor Idade e Mais Criança Candanga sem 
tempo de espera, ou seja, o solicitante dos 
cartões comparecem ao posto munidos de 
documento de identificação e, após cadastro, 
saem com o cartão impresso pronto para 
utilização. 

Convênio com a CRE, com o intuito de 
facilitar a distribuição dos cartões e entrega 
aos estudantes. Com a parceria, os alunos de 
escolas públicas passam a retirar o cartão Mais 
Estudante diretamente em sua instituição de 
ensino, não precisando se dirigir aos postos de 
atendimento. Ao total, foram 19.143 cartões 
agendados para as escolas públicas.

Padronização do serviço – Realização 
de análise dos procedimentos de trabalho 
adotada pelos operadores de bilhetagem, 
estudo e implementação de melhorias visando 
o aumento da efetividade nas operações, 
criando para cada serviço um método de 
trabalho padrão e disponibilizando manuais 
que estabelecem e detalham o fluxo de trabalho 
a ser realizado. 

Treinamento e reciclagem dos 
operadores – Com a padronização do serviço, 
iniciamos treinamento dos operadores visando 
padronizar os atendimentos e serviços internos 
e implementamos reciclagens periódicas com o 
intuito de conservar o padrão e qualidade do 
serviço prestado. 

Realização de auditoria nos pagamentos 
de taxas de segunda via dos cartões - A equipe 
de prestação de contas realiza auditoria 
sobre o pagamento de taxas de segunda via 
dos cartões Mais Brasília Cidadã e Mais Vale 
Transporte, gerando controle financeiro, 
identificando e impedindo fraudes, desvios e/
ou erro nas operações de depósito bancário 
em favorecimento do DFTrans realizado pelo 
usuário requerente de segunda via.
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Publicagao da portaria n9 15 de 30 de
abril de 2018, que regulamenta a utilizagao dos
equipamentos de biometria na frota do STPC/DF,
em cumprimento ao previsto na portaria conjunta
n9 05, de 24 de fevereiro de 2016. A portaria
prevé a suspensao cautelar do cartao e estabelece
procedimento padrao para abertura e apuragao de
processo administrative referente a possivel fraude
na utilizagao do bilhete Unico. Atualmente ja esta
implantado para o Cartao Mais Estudante e segue
em implementagao para o Cartao +Especial.

Implantagao da biometria foram
atuados 23.562 processos administrativos para
averiguagao de uso por terceiros, dos quais
22.386 tiveram sua comprovagao quanto ao
uso indevido. A economia aos cofres pUblicos é
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Mais Estudante e +Especial), resultando em
maior controle e qualidade sobre as operagoes
referentes a cada grupo.

Estabelecimento de acordo de parceria
entre o DFTrans e a Defensoria PUica
visando solucionar transtornos de usuarios do
transporte pL’iico coletivo sem a instauragao
de processos administrativos, oficios e agoes,
além de compartilhar informagoes que
facilitam o trabalho de ambas as entidades
governamentais.

Disponibilizagao de pessoal especializado
para atendimento na Defensoria PUica no
periodo matutino duas vezes por semana.
A agao gerou os resultados esperados, com
uma redugao consideravel de processos
encaminhados pela Defensoria Pablica ao
DFfTrans e padronizagao do procedimento de
comunicagao via SEI entre as entidades.

Desburocratizagao na entrega de cartoes
— Desenvolvimento de fluxo de trabalho e
criagao de equipe no posto de atendimento
especial na 112 sul para entrega de cart6es
+Me|hor Idade e Mais Crianga Candanga sem
tempo de espera, ou seja, o solicitante dos
cart6es comparecem a0 posto munidos de
documento de identificagao e, apos cadastro,
saem com o cartao impresso pronto para
utilizagao.

Convénio com a CRE, com o intuito de
facilitar a distribuigao dos cartoes e entrega
aos estudantes. Com a parceria, os alunos de
escolas pL’iblicas passam a retirar o cartao Mais
Estudante diretamente em sua instituigao de
ensino, nao precisando se dirigir aos postos de
atendimento. Ao total, foram 19.143 cart6es
agendados para as escolas plIIblicas.

Padronizagao do servigo — Realizagao
de analise dos procedimentos de trabalho
adotada pelos operadores de bilhetagem,
estudo e implementagao de melhorias visando
o aumento da efetividade nas operagoes,
criando para cada servigo um método de
trabalho padrao e disponibilizando manuais
queestabelecemedetalhamofluxodetrabalho
a ser realizado.

Treinamento e reciclagem dos
operadores — Com a padronizagao do servigo,
iniciamos treinamento dos operadores visando
padronizar os atendimentos e servigos internos
e implementamos reciclagens periodicas com o
intuito de conservar o padrao e qualidade do
servigo prestado.

Realizagao de auditoria nos pagamentos
de taxas de segunda via dos cartoes — A equipe
de prestagao de contas realiza auditoria
sobre o pagamento de taxas de segunda via
dos cart6es Mais Brasilia Cidada e Mais Vale
Transporte, gerando controle financeiro,
identificando e impedindo fraudes, desvios e/
ou erro nas operagoes de depésito bancario
em favorecimento do DFTrans realizado pelo
usuario requerente de segunda via.
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Nº TERMINAL 

1 RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

2 RODOVIÁRIA METROPOLITANA

3 TERMINAL ASA NORTE *

4 TERMINAL ASA SUL

5 TERMINAL BRAZLÂNDIA CENTRO

6 TERMINALBRAZLÂNDIA VEREDAS

7 TERMINAL SETOR "O"

8 TERMINAL SETOR "P SUL

9 TERMINAL SETOR QNQ/QNR

10 TERMINAL SETOR GAMA CENTRAL

11 TERMINAL GAMA SUL

12 TERMINAL SANTA MARIA SUL *

A Diretoria de Terminais (Diter) 
é responsável pela gestão, 

coordenação, conservação, manutenção e 
segurança dos Terminais Rodoviários do DF 
e das Estações do Expresso Sul (BRT), ligados 
aos serviços de infraestrutura, bem como 

acompanha as condições de operação e tráfego 
nessas localidades.

O Distrito Federal dispõe de 28 terminais 
rodoviários, três pontos de soltura e 10 estações 
do Expresso Sul (BRT), conforme relação a 
seguir.

Foto: Agência Brasília
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Diretoria de Terminais (Diter)
é responsével pela gestfio,

coordenagéo, conservagéo, manutengéo e
seguranga dos Terminais Rodovia’rios do DF
e das Estagfies do Expresso Sul (BRT), ligados
aos services de infraestrutura, bem como

acompanha as condigées de operagfio e tra’fego
nessas localidades.

O Distrito Federal disp6e de 28 terminais
rodoviérios, trés pontos de soltura e 10 estagées
do Expresso Sul (BRT), conforme relagéo a
seguir.

RELACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DO DF

TERMINAL

1 RODOVIARIA DO PLANO PILOTO

2 RODOVIARIA METROPOLITANA

3 TERMINAL ASA NORTE *

4 TERMINAL ASA SUL

5 TERMINAL BRAZLANDIA CENTRO

6 TERMINALBRAZLANDIA VEREDAS

7 TERMINAL SETOR "O"

8 TERMINAL SETOR "P SUL

9 TERMINAL SETOR QNQ/QNR

10 TERMINAL SETOR GAMA CENTRAL

11 TERMINAL GAMA SUL

12 TERMINAL SANTA MARIA SUL *

65



DITER - DIRETORIA DE TERMINAIS

66

* Ponto de soltura

13 TERMINAL CRUZEIRO

14 TERMINAL GUARÁ I

15 TERMINAL GUARÁ II

16 TERMINAL RECANTO DAS EMAS I

17 TERMINAL RECANTO DAS EMAS II

18 TERMINAL SAMAMBAIA NORTE

19 TERMINAL SAMAMBAIA SUL

20 TERMINAL NÚCELO BANDEIRANTE

21 TERMINAL DO PARANOÁ

22 TERMINAL DE PLANALTINA

23 TERMINAL RIACHO FUNDO I

24 TERMINAL RIACHO FUNDO II

25 TERMINAL SOBRADINHO I - CENTRO

26 TERMINAL SOBRADINHO II

27 MINI TERMINAL SOBRADINHO I *

28 TERMINAL SÃO SEBASTIÃO

29 TERMINAL TAGUATINGA L NORTE

30 TERMINAL TAGUATINGA M NORTE

31 TERMINAL TAGUATINGA SUL

Nº ESTAÇÃO

1 BRT - ESTAÇÃO CATETINHO 

2 BRT - ESTAÇÃO PERIQUITO

3 BRT - TERMINAL GAMA

4 BRT - ESTAÇÃO GRANJA IPE

5 BRT - ESTAÇÃO SMPW 

6 BRT - ESTAÇÃO VARGEM BONITA

7 BRT - TERMINAL SANTA MARIA

8 BRT - ESTAÇÃO PARK WAY

9 BRT - ESTAÇÃO CAUB

10 BRT - ESTAÇÃO SANTOS DUMONT 

RELAÇÃO DE ESTAÇÕES DO BRT
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RELAcAo DE ESTAC5ES DO BRT
N9 ESTAn
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A Diter realiza, também, a gestão dos 
espaços públicos ocupados nos Terminais 
Rodoviários. Atualmente, são cerca de 450 
permissionários/ocupantes nos terminais.

As principais ações realizadas no ano de 
2018 foram:

Gestão dos permissionários/ocupantes 
de espaços públicos

O DFTrans é responsável pela gestão 
dos permissionários/ocupantes de espaços 
públicos. Entretanto, não possui a atribuição 
legal para emitir e aditivar os termos de 
permissão de uso não qualificado. Em virtude 
disso, essa gestão iniciou uma discussão com 
a Secretaria de Estado das Cidades com o 
objetivo de efetuar a alteração do Decreto 
nº 34.573/2013, que trata da exploração de 
atividade econômica em espaços públicos 
localizados nos terminais rodoviários. A 
alteração visa à transferência da competência 
para a emissão dos termos de permissão, o que 
possibilitaria ao DFTrans a gestão integral dos 
espaços públicos dos terminais. Foi elaborada a 
minuta de alteração do Decreto nº 34.573/2013, 
e o DFTrans encaminhou ofício à Secretaria de 
Mobilidade, manifestando concordância com a 
proposição final da minuta.

Recadastramento e regularização dos 
permissionários/ocupantes de espaços 
públicos

Enquanto é negociada com a Secretaria 
de Cidades a transferência da competência para 
emissão e alteração dos termos de permissão, a 
Diretoria de Terminais iniciou uma força tarefa 
para realizar o diagnóstico da situação atual 
dos ocupantes de espaços públicos.

A Diretoria de Terminais apresentou 
a proposta de que o recadastramento dos 
permissionários ocorra em duas etapas:

1ª Etapa - realização de visitas técnicas 
aos terminais rodoviários para levantamento 
das ocupações, com a coleta dos seguintes 
dados: espaços ocupados, medição dos 
espaços, nome e CPF dos ocupantes, razão 
social do estabelecimento, CNPJ, atividade 
desenvolvida, data de início da atividade, cópia 
da Certidão Simplificada da Junta Comercial do 
Distrito Federal ou documento correspondente, 
Declaração de Ocupação e registro fotográfico 
dos espaços ocupados.

2ª Etapa - confronto entre as informações 
colhidas em campo e os Termos de Permissão, 
a fim de identificar possíveis irregularidades, 
como: ampliação dos espaços e alteração da 
atividade econômica sem autorização, venda/
aluguel do espaço concedido, ocupação de mais 
de um espaço público. Essa etapa deve ocorrer 
em parceria com a Secretaria de Cidades, por 
ser o órgão competente para a emissão dos 
termos de permissão. Ao final desse processo, 
sugere-se a elaboração de um relatório final, no 
qual constarão os casos passíveis de cassação/
alteração do termo de permissão.

A 1º Etapa foi concluída, e o trabalho 
será encaminhado à Secretaria de Cidades para 
iniciar a 2ª Etapa.
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A Diter realiza, também, a gestao dos
espagos pdblicos ocupados nos Terminais
Rodoviérios. Atualmente, sao cerca de 450
permissionérios/ocupantes nos terminais.

As principais agoes realizadas no ano de
2018 foram:

Gestao dos permissionérios/ocupantes
de espagos pL’iblicos

O DFTrans é responsavel pela gestao
dos permissionérios/ocupantes de espagos
plIIblicos. Entretanto, n50 possui a atribuigao
legal para emitir e aditivar os termos de
permissao de uso n50 qualificado. Em virtude
disso, essa gestao iniciou uma discussao com
a Secretaria de Estado das Cidades com o
objetivo de efetuar a alteragao do Decreto
n9 34.573/2013, que trata da exploragao de
atividade econémica em espagos pL’Jblicos
localizados nos terminais rodoviarios. A
alteragao visa a transferéncia da competéncia
para a emissao dos termos de permissao, o que
possibilitaria ao DFTrans a gestao integral dos
espagos pdblicos dos terminais. Foi elaborada a
minutadealteragaodo Decreto n9 34.573/2013,
e o DFTrans encaminhou oficio a Secretaria de
Mobilidade, manifestando concordancia com a
proposigao final da minuta.

Recadastramento e regularizagao dos
permissionarios/ocupantes de espagos
pflbficos

Enquanto é negociada com a Secretaria
de Cidades a transferéncia da competéncia para
emissao e alteragao dos termos de permissao, a
Diretoria de Terminais iniciou uma forga tarefa
para realizar o diagnéstico da situagao atual
dos ocupantes de espagos pdblicos.

A Diretoria de Terminais apresentou
a proposta de que o recadastramento dos
permissionérios ocorra em duas etapas:

1a Etapa — realizagao de visitas técnicas
aos terminais rodoviarios para levantamento
das ocupagoes, com a coleta dos seguintes
dados: espagos ocupados, medigao dos
espagos, nome e CPF dos ocupantes, razao
social do estabelecimento, CNPJ, atividade
desenvolvida, data de inicio da atividade, cépia
da Certidao Simplificada da Junta Comercial do
Distrito Federal ou documento correspondente,
Declaragao de Ocupagao e registro fotografico
dos espagos ocupados.

2a Etapa — confronto entre as informagoes
colhidas em campo e os Termos de Permissao,
a fim de identificar possiveis irregularidades,
como: ampliagao dos espagos e alteragao da
atividade econémica sem autorizagao, venda/
aluguel do espago concedido, ocupagao de mais
de um espago pdblico. Essa etapa deve ocorrer
em parceria com a Secretaria de Cidades, por
ser 0 orgao competente para a emissao dos
termos de permisséo. Ao final desse processo,
sugere—se a elaboragao de um relatério final, no
qual constarao 05 cases passiveis de cassagao/
alteragao do termo de permissao.

A 19 Etapa foi concluida, e o trabalho
seré encaminhado a Secretaria de Cidades para
iniciar a 2g Etapa.
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Plano de Ocupação dos Terminais 
Rodoviários do Distrito Federal

Essa gestão deu andamento ao Plano de 
Ocupação dos Terminais Rodoviários do Distrito 
Federal, cuja obrigatoriedade foi estabelecida 
pela Lei nº 4.954, de 29 de outubro de 2012, 
que havia definido o prazo máximo de um ano 
para elaboração do plano.

O Plano de Ocupação foi publicado pelo 
DFTrans no Diário Oficial do Distrito Federal – 
DODF, em dezembro/2018.

Recuperação da arrecadação dos espaços 
públicos ocupados

Foi aberto um processo, no qual se 
realizou o levantamento dos permissionários/
ocupantes que estão inadimplentes com as 
taxas de ocupação e cotas de rateio. Por meio 
deste processo, as gerências da Coordenação de 
Gestão de Terminais emitiram as notificações 
aos permissionários/ocupantes inadimplentes, 
visando ao pagamento dos valores e 
regularização da situação, para promover a 
recuperação de R$ 6.708.888,56 (seis milhões, 
setecentos e oito mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais e cinquenta e seis centavos). No 
mês seguinte à emissão das notificações 
aos permissionários, verificou-se que houve 
imediato aumento da arrecadação.

Para regularização dos débitos, foi iniciado 
o processo de parcelamento das dívidas, 
conforme estabelece a Lei Complementar 
nº 833, de 27 de maio de 2011, que dispõe 
sobre o parcelamento dos créditos de natureza 
tributária e não tributária de titularidade do 
Distrito Federal. Para auxiliar a gestão das 
taxas, a Diter solicitou à Diretoria de Tecnologia 
da Informação (DIRTI) o desenvolvimento 
de novas medidas e soluções no Sistema de 

Gestão de Ocupação de Terminais (SGOT) – 
tais como a emissão via Web dos documentos 
de arrecadação das taxas e de diversos outros 
relatórios. As principais alterações no sistema 
foram concluídas.

Reforma da Rodoviária do Plano Piloto

A execução da obra de reforma 
da Rodoviária do Plano Piloto está sob 
a responsabilidade da Novacap. E, em 
conjunto com a Novacap, a Diter reformulou 
o cronograma de obras do projeto de 
revitalização da Rodoviária do Plano Piloto, 
devido à complexidade da operação do principal 
Terminal Rodoviário do Distrito Federal, 
que possui fluxo diário de cerca de 700 mil 
pessoas. Essa reformulação se deu em virtude 
da realocação de quase todas as linhas pelos 
diferentes boxes do terminal do Plano Piloto, 
bem como dos permissionários/ocupantes que 
exploram e dependem economicamente do 
local. 

Em virtude da existência de parecer do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), que apresenta diversas 
recomendações sobre a ocupação dos espaços 
públicos na Rodoviária do Plano Piloto - como, 
por exemplo, retirar as ocupações que se 
encontram nas pilastras, a fim de permitir 

Foto: Agência Brasília
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o cronograma de obras do projeto de 
revitalização da Rodoviária do Plano Piloto, 
devido à complexidade da operação do principal 
Terminal Rodoviário do Distrito Federal, 
que possui fluxo diário de cerca de 700 mil 
pessoas. Essa reformulação se deu em virtude 
da realocação de quase todas as linhas pelos 
diferentes boxes do terminal do Plano Piloto, 
bem como dos permissionários/ocupantes que 
exploram e dependem economicamente do 
local. 

Em virtude da existência de parecer do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), que apresenta diversas 
recomendações sobre a ocupação dos espaços 
públicos na Rodoviária do Plano Piloto - como, 
por exemplo, retirar as ocupações que se 
encontram nas pilastras, a fim de permitir 

Foto: Agência Brasília
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Plano de Ocupagao dos Terminais
Rodoviarios do Distrito Federal

Essa gestao deu andamento ao Plano de
Ocupagao dos Terminais Rodoviérios do Distrito
Federal, cuja obrigatoriedade foi estabelecida
pela Lei n9 4.954, de 29 de outubro de 2012,
que havia definido o prazo méximo de um ano
para elaboragao do piano.

0 Plano de Ocupagao foi publicado pelo
DFTrans no Diério Oficial do Distrito Federal —
DODF, em dezembro/2018.

Recuperagao da arrecadagao dos espacos
pL'iblicos ocupados

Foi aberto um processo, no qual se
realizou o levantamento dos permissionérios/
ocupantes que estao inadimplentes com as
taxas de ocupagao e cotas de rateio. Por meio
deste processo, as geréncias da Coordenagao de
Gestao de Terminais emitiram as notificagoes
aos permissionérios/ocupantes inadimplentes,
visando ao pagamento dos valores e
regularizagao da situagao, para promover a
recuperagao de RS 6.708.888,56 (seis milhoes,
setecentos e oito mil, oitocentos e oitenta
e oito reais e cinquenta e seis centavos). No
més seguinte a emissao das notificagoes
aos permissionérios, verificou—se que houve
imediato aumento da arrecadagao.

Para regularizagaodosdébitos,foiiniciado
o processo de parcelamento das dividas,
conforme estabelece a Lei Complementar
n9 833, de 27 de maio de 2011, que dispoe
sobre o parcelamento dos créditos de natureza
tributéria e n50 tributéria de titularidade do
Distrito Federal. Para auxiliar a gestao das
taxas, a Diter solicitou a Diretoria de Tecnologia
da Informagao (DIRTI) o desenvolvimento
de novas medidas e solugoes no Sistema de
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Gestao de Ocupagao de Terminais (SGOT) —
tais como a emissao via Web dos documentos
de arrecadagao das taxas e de diversos outros
relatorios. As principais alteragoes no Sistema
foram concluidas.

Reforma da Rodoviaria do Plano Piloto
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A execugao da obra de reforma
da Rodoviaria do Plano Piloto esta sob
a responsabilidade da Novacap. E, em
conjunto com a Novacap, a Diter reformulou
o cronograma de obras do projeto de
revitalizagao da Rodoviaria do Plano Piloto,
devidoacomplexidadedaoperagfiodoprincipal
Terminal Rodovia’rio do Distrito Federal,
que possui fluxo diério de cerca de 700 mil
pessoas. Essa reformulagao se deu em virtude
da realocagao de quase todas as linhas pelos
diferentes boxes do terminal do Plano Piloto,
bem como dos permissionérios/ocupantes que
exploram e dependem economicamente do
local.

Em virtude da existéncia de parecer do
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico
Nacional (Iphan), que apresenta diversas
recomendagoes sobre a ocupagao dos espagos
pdblicos na Rodoviéria do Plano Piloto - como,
por exemplo, retirar as ocupagoes que se
encontram nas pilastras, a fim de permitir
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a continuidade visual a quem trafegue pelo 
terminal e mantenha o concreto aparente -, os 
ocupantes que se encontravam nessa condição 
foram realocados para espaços provisórios.

O Plano de Ocupação dos Terminais 
Rodoviários do Distrito Federal e as realocações 
provisórias foram realizadas em conformidade 
com as recomendações do Iphan, priorizando o 
projeto arquitetônico original da Rodoviária do 
Plano Piloto, bem como respeitando as áreas 
de circulação nas entradas e saídas das escadas 
rolantes e halls de elevadores.

Após a conclusão da reforma da 
Rodoviária do Plano Piloto, estes ocupantes 
irão para um espaço definitivo, caso estejam 
regulares, priorizando as recomendações do 
Iphan.

Também foi realizada a realocação 
provisória de outros ocupantes da Rodoviária, 
à medida que o cronograma de obras avançava 
pelas plataformas do terminal.

Reforma do Terminal Rodoviário 
Sobradinho Centro

Foi realizada a realocação provisória 
de ocupantes de espaços públicos para um 
terminal provisório em Sobradinho.

Inauguração de Estações do Expresso Sul 
(BRT)

Foto: Agência Brasília

Em 2018 foram inauguradas as duas 
últimas estações do Expresso Sul: Estação 
Catetinho e Estação SMPW Quadra 26. Com 
isso, todas as estações do Expresso Sul estão 
em funcionamento.

Conservação dos Terminais Rodoviários

Realizou-se a mudança do modelo de 
gestão na execução dos contratos de limpeza 
e segurança que atendem os terminais, por 
meio da indicação de executores locais. Em 
média, cada executor ficou responsável pelo 
acompanhamento exclusivo da execução 
dos contratos de limpeza e vigilância em três 
terminais rodoviários. Essa alteração visou à 
melhoria da qualidade e eficiência dos serviços 
prestados à população.

Foto: Agência Brasília
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a continuidade visual a quem trafegue pelo
terminal e mantenha o concreto aparente -, os
ocupantes que se encontravam nessa condigao
foram realocados para espagos provisorios.

0 Plano de Ocupagao dos Terminais
Rodoviérios do Distrito Federal e as realocagoes
provisorias foram realizadas em conformidade
com as recomendagoes do lphan, priorizando o
projeto arquitetonico original da Rodoviéria do
Plano Piloto, bem como respeitando as areas
de circulagao nas entradas e saidas das escadas
rolantes e halls de elevadores.

Apos a conclusao da reforma da
Rodoviéria do Plano Piloto, estes ocupantes
irao para um espago definitivo, caso estejam
regulares, priorizando as recomendagoes do
lphan.

Também foi realizada a realocagao
provisoria de outros ocupantes da Rodoviéria,
a medida que o cronograma de obras avangava
pelas plataformas do terminal.

Reforma do Terminal
Sobradinho Centro

Rodoviério

Foi realizada a realocagao provisoria
de ocupantes de espagos pdblicos para um
terminal provisorio em Sobradinho.

lnauguragao de Estagoes do Expresso Sul
(BRT)
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Foto: Agéncia Brasilia

Em 2018 foram inauguradas as duas
L'iltimas estagoes do Expresso Sul: Estagao
Catetinho e Estagao SMPW Quadra 26. Com
isso, todas as estagoes do Expresso Sul estao
em funcionamento.

Conservagéo dos Terminais Rodoviérios

BraSIFoto:Age

Realizou—se a mudanga do modelo de
gestao na execugao dos contratos de limpeza
e seguranga que atendem os terminais, por
meio da indicagao de executores locais. Em
média, cada executor ficou responsavel pelo
acompanhamento exclusivo da execugao
dos contratos de limpeza e vigilancia em trés
terminals rodoviérios. Essa alteragao visou a
melhoria da qualidade e eficiéncia dos servigos
prestados a populagao.
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