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19.2. TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS– UO: 26.204 

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal – foi criado pelo Decreto n.° 8.043, de 19 de junho de 1984, 

sob a denominação de departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, tendo como atribuições o planejamento, a 

avaliação de desempenho, a caracterização da demanda e da oferta de serviços, a elaboração dos estudos dos custos de serviços 

e dos níveis tarifários, a gestão, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de passageiros, a administração e a operação 

de terminais. 

Por meio da Lei n.° 241, de 28 de fevereiro de 1992, o DMTU foi transformado em Autarquia, passando a ter 

personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e relativa capacidade de gestão dos interesses a seu cargo. 

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

Distrito Federal – DFTRANS. 

O regimento interno do DFTRANS, aprovado pelo Decreto n.º 27.660, de 24 de janeiro de 2007, define como 

competência básica à administração direta das seguintes funções de governo: 

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

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

III. Executar políticas, programas e estudos definidos pela Secretaria de Estado de Transportes, referentes 

ao transporte público coletivo do Distrito Federal; 

IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos serviços de transporte público coletivo do Distrito 

Federal, bem como supervisionar, controlar e fiscalizar a sua prestação; 

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

VI. Assegurar a prestação adequada dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal quanto à 

qualidade, regularidade, eficiência, segurança, conforto e modicidade da tarifa; 

VII. Exigir o cumprimento de critérios e parâmetros operacionais, tecnológicos e demais normas e 

instrumentos, legalmente estabelecidos; 

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

IX. Elaborar e promover a aplicação de normas e procedimentos operacionais referentes ao funcionamento 

dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos e do Fundo 

do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

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

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

XII. Promover a eficiência técnica e econômica dos serviços de transporte público coletivo delegados, 

submetidos à sua competência de gestão, controle e fiscalização; 

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

atividades dos serviços prestados; 

XIV. Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas destinados à implementação de 

melhorias na prestação de serviços de transporte público coletivo no Distrito Federal; 

XV. Analisar e se manifestar sobre propostas de legislação e normas relativas ao controle, fiscalização e 

gestão dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal; 

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

terceirizados; 

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

delegatários; 

XVIII. Fixar normas complementares e disciplinares da prestação e utilização dos serviços de transporte público 

coletivo, determinando, inclusive, prazos para o cumprimento de obrigações; 

XIX. Definir procedimentos e rotinas de fiscalização dos elementos componentes do sistema de transporte 

coletivo do Distrito Federal; 

XX. Propor alterações em seu regimento interno; 

XXI. Aplicar, na forma da lei, as sanções regulamentares ou penalidades para infrações previstas nos 

regulamentos e códigos disciplinares do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

XXII. Elaborar sua proposta orçamentária; 

XXIII. Promover a integração entre o DFTRANS, órgãos do Distrito Federal e entidades representativas da 

sociedade e empresarial, visando ações que promovam a melhoria do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 
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XXIV. Relacionar-se com outros organismos públicos federais ou distritais no planejamento ou avaliação de 

planos, programas ou projetos de interesse do DFTRANS que envolvam participação comunitária; 

XXV. Promover a gestão da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e do atendimento prestados 

pelos delegatários e pelo DFTRANS; 

XXVI. Exercer outras atribuições correlatas às suas finalidades. 

 

Absorção das atividades da Subsecretaria de Infraestrutura e Inteligência em Segurança dos Terminais Rodoviários da 

Secretaria de Estado de Mobilidade 

 

 O Decreto nº 36.236, de 01 de janeiro de 2015 dispôs sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito 

Federal, por meio do qual transferiu as atribuições de gestão dos terminais rodoviários para a Transporte Urbano do Distrito 

Federal – DFTRANS, conforme trecho abaixo: 

Art. 21 A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal tem atuação e competência nas seguintes áreas: 
(...) 
§3° Vinculam-se à Secretaria de Mobilidade: 
III - Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS; (...) 
§5° O pessoal, materiais, acervo patrimonial, recursos orçamentários e financeiros, cargos e funções comissionados 
da Subsecretaria de Infraestrutura e Inteligência em Segurança dos Terminais Rodoviários, bem como suas 
atribuições e competências, passam para a Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS. 
 

Dentre as atribuições transferidas a esta DFTrans, está a arrecadação das receitas oriundas do Preço Público de 

Ocupação, da Cota de Rateio e parcelamentos de débitos dos Terminais Rodoviários do Distrito Federal, bem como emissão de 

termo de quitação; autorização para utilização do espaço público dos Terminais para eventos de interesse público; regularização 

dos ocupantes, conjuntamente com a Subsecretaria das Cidades e demais atos de gestão dos Terminais Rodoviários. 

  

Reestruturações ocorridas durante o exercício 

 

                         Durante o exercício de 2015, a Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, vinculada à Secretaria de 

Mobilidade, passou por três estruturações, publicadas através dos Decretos nº 36.326, de 28 de janeiro, Decreto nº. 36.642, de 

31 de julho de 2015, e Decreto nº. 36.902, de 23 de novembro de 2015. Este último e atualmente vigente tem a seguinte estrutura 

administrativa: 

 

1 DIRETORIA GERAL  

2 GABINETE  

3 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  

4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 5 ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA  

6 OUVIDORIA 

 6.1 GERÊNCIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS  

7 COORDENAÇÃO DE BILHETAGEM  

7.1 GERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA  

8 DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  

8.1 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 8.1.1 NÚCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO  

8.1.2 NÚCLEO DE ARQUIVO E PROTOCOLO  

8.1.3 NÚCLEO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA  

8.2 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  

8.2.1 NÚCLEO DE ORÇAMENTO  

8.2.2 NÚCLEO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  

8.3 GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS  

8.3.1 NÚCLEO DE PESSOAL 8.3.2 NÚCLEO DE GESTÃO FUNCIONAL  

8.4 GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES 
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 8.4.1 NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

8.4.2 NÚCLEO DE CONTRATOS 

 9 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

9.1 COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

9.1.1 GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 9.1.1.1 NÚCLEO DE GESTÃO DE AMBIENTE  

9.1.2 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS  

9.1.2.1 NÚCLEO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO  

9.1.2.2 NÚCLEO DE ANÁLISE E QUALIDADE DE DADOS 

 10 DIRETORIA TÉCNICA  

10.1 GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO E MONITORAÇÃO  

10.1.1 NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ÁREA I  

10.1.2 NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ÁREA III  

10.1.3 NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ÁREA V  

10.1.4 NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO ÁREA VI  

10.1.5 NÚCLEO DE MONITORAÇÃO E PESQUISA  

10.2 GERÊNCIA DE CUSTOS E TARIFAS  

10.2.1 NÚCLEO DE CUSTOS  

10.3 GERÊNCIA DE CADASTROS  

10.3.1 NÚCLEO DE CADASTRO DE PREPOSTOS E DE VEÍCULOS 

 10.4 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  

11 DIRETORIA DE TERMINAIS  

11.1 UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA  

11.1.1 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA  

11.1.1.1 ENCARREGADORIA DE MANUTENÇÃO 11.1.2 GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA E 

METROPOLITANA  

11.1.2.1 ENCARREGADORIA DE MONITORAMENTO  

11.1.2.2 NÚCLEO DE GESTÃO DE PERMISSÃO DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA  

11.2 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS  

11.2.1 NÚCLEO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NORTE  

11.2.1.1 ENCARREGADORIA DA ÁREA II  

11.2.1.2 ENCARREGADORIA DA ÁREA III  

11.2.2 NÚCLEO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS SUL  

11.2.2.1 ENCARREGADORIA DA ÁREA IV  

11.2.2.2 ENCARREGADORIA DA ÁREA V  

11.2.2.3 ENCARREGADORIA DA ÁREA VI  

11.2.3 NÚCLEO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS BRT  

11.2.4 NÚCLEO DE GESTÃO DE PERMISSÃO DOS TERMINAIS 

 

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

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

serviços prestados através de ações que garantam comodidade, eficácia e segurança para a população do Distrito Federal e 

Entorno. 

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

Federal e Entorno. 

Objetivos Estratégicos 

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

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

rodoviário); 

– Melhorar a gestão do sistema de transporte público coletivo no DF e no Entorno; 
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– Implementar o gerenciamento integrado de informações sobre transporte; 

– Simplificar, modernizar e racionalizar os processos organizacionais; e 

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

O DFTRANS busca garantir à população um transporte eficiente e seguro, fiscalizando a área de transporte, 

colocando em prática o direito de ir e vir do cidadão, com conforto e no menor tempo possível. O enfoque é o usuário e o objetivo 

é aumentar a oferta de transporte para que a população seja atendida satisfatoriamente, sempre tendo uma atenção particular 

com os idosos, portadores de deficiência ou necessidades especiais. 

Para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro o DFTRANS conta com a 

seguinte força de trabalho: 

 

FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total 
Com cargo em 

comissão 

Sem cargo em 

comissão 

Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 
comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 19 90 26 38 173 

Comissionados(Sem vínculo efetivo) 9 - 18 - 27 

Requisitados 

Órgãos do GDF - 9 - 79 88 

Órgãos Estaduais - - 1 - 1 

Órgãos do Governo Federal - - - - 0 

Outros 

Estagiários - 29 - 12 41 

Terceirizados (FUNAP) - - - - 0 

Jovem Candango - 55 - 7 62 

Subtotal (Força de Trabalho) 28 183 45 136 392 

(-) Cedidos para outros órgãos 3 9 - - 12 

Total Geral 31 192 45 136 404 

Obs.: Dados de 31/12/2015. 

 

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
 
OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a 

partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira  

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 18.254.090 208.850.534 208.850.534 208.850.534 

1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS 7.534.545 0 0 0 

2490 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 7.534.545 0 0 0 

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 20.000 0 0 0 

2522 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DFTRANS- PLANO PILOTO 20.000 0 0 0 

2458 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO 6.000.000 208.850.534 208.850.534 208.850.534 

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 6.000.000 202.850.534 202.850.534 202.850.534 

0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS 4.534.545 0 0 0 

0004 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-
DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 4.534.545 0 0 0 

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 20.000 0 0 0 

5880 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 20.000 0 0 0 

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 20.000 0 0 0 

6184 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DFTRANS- 
PLANO PILOTO 20.000 0 0 0 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 125.000 0 0 0 

http://www.sejus.df.gov.br/paginas/subcid/subcid_01.htm
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Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

7910 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 
DFTRANS- PLANO PILOTO 125.000 0 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6216  18.254.090 208.850.534 208.850.534 208.850.534 

 
 
 

Objetivo Específico: 005 – Proporcionar à população do Distrito Federal um Sistema de Transporte Público Coletivo 

com qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a implantação de Sistema Inteligente de Transporte – ITS, a 

manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, a melhoria da infraestrutura de transporte, a integração 

tarifária e o aprimoramento contínuo da gestão dos serviços de transporte público coletivo. 

Indicadores: 

Denominação do Indicador 
Unidade de 
Medida 

Índice mais 
Recente 

Apurado 

em 

Periodicidade 

da 

Apuração 

Resultado 

Desejado 
Fonte da 

Informação 
2012 2013 2014 2015 

1002 IPK – Índice de Passageiros por KM 
Passageiro/ 

KM 
1,08 31/12/2010 Mensal 

Desejado 1,15 1,20 1,25 1,30 GCT 

DFTRANS Alcançado 1,20 1,20 - 1,28 

1003 

Número das reclamações recebidas 

pela DFTRANS em relação ao 

itinerário e/ou horário 

Unidade 13.638 31/12/2010 Anual 

Desejado 11.000 10.000 8.000 6.000 
Ouvidoria 

DFTRANS Alcançado 7.931 8.911 4.724 3.230 

1004 

Frota piloto do serviço básico 

monitorada a partir de Centro de 

Controle Operacional – CCO 

% - - Anual 

Desejado - 10 50 100 
DTI 

DFTRANS Alcançado - 15,53 0 0 

 

 

Sistema de Transporte Público do Distrito Federal 

 

  

 

 Conforme estabelecido no Art. 05 da Lei n.º 4.011, de 12 de setembro de 2007, os serviços de transporte 
público coletivo integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) classificam-se em básico e 
complementar.  

O Serviço Básico compreende linhas dos modos metroviário (Decreto nº 26.516/05) e rodoviário (Decreto nº 
26.501/05) que é o mais importante e significativo do STPC/DF. O rodoviário utiliza veículos do tipo micro-ônibus, convencional, 
alongado, padronizado e articulado, num total aproximado de 2.947 veículos alocados; é composto de 898 linhas que segundo 
suas características próprias, são classificadas em: 

 

 - Metropolitana 1 (Ligação Curta):  

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 
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 - Metropolitana 2 (Ligação Longa):  

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Metropolitana 3 (Ligação Intermediária):  

o Cidade-Satélite / Cidade-Satélite; 

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Urbana 1 (Circular Curta):  

o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

 - Urbana 2 (Circular Longa):  

o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

 - Urbana 3 (Circular Interna):  

o Cidade-Satélite. 

O Serviço Complementar Rural (Decreto nº 29.735/08), por sua vez, é composto por uma frota alocada de 
aproximadamente 132 veículos para operar 88 linhas com 34 permissionários cadastrados. O serviço é executado por operadores 
autônomos, conforme previsto na Lei n.º 407/1993.  

O Serviço Complementar Executivo (Decreto nº 32.888/11, Decreto nº 34.103/13 e Resolução nº 4.736/10) é 
operado pela Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília LTDA – TCB, em 4 linhas, com uma frota alocada de 7 veículos.  

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal transportou em média, 31.916.030 acessos/mês em 
2015, resultando em um aumento de aproximadamente 12,20% em relação ao número apresentado em 2014. Esses acessos 
referem-se à registros nos validadores dos ônibus do STPC/DF realizados pelos passageiros e informados no Memorando nº 
014/2016 – GCT/DTE. 

O Decreto nº 36.762, de 18 de setembro de 2015 alterou a política tarifária vigente desde 2005, conforme tabela 
abaixo: 

Tipo de Linha Valor Anterior Valor Atual 

Metropolitana 1 R$ 2,00 R$ 3,00 

Metropolitana 2 R$ 3,00 R$ 4,00 

Metropolitana 3 R$ 2,50 R$ 3,00 

Urbana 1 R$ 1,50 R$ 2,25 

Urbana 2 R$ 2,00 R$ 3,00 

Urbana 3 R$ 1,50 R$ 2,25 

Executivo Aeroporto R$ 8,00 R$ 10,00 

 

 

            As atividades realizadas por esta Autarquia no exercício de 2015 referentes ao STPC basearam-se no cálculo 

diário dos valores a repassar às concessionárias vencedoras do certame licitatório publicado pelo Edital de Concorrência No. 

001/2011 - ST/DF e Reabertura, conforme Decreto No. 33.559/2014 e Instrução No. 150/2013, no controle da diferença entre os 

valores da tarifa técnica e da tarifa usuário das concessionárias, para aferição do valor do subsídio do GDF, visando o 

cumprimento dos Contratos de Concessão, na realização de estudos para o Reajuste das Tarifas Técnicas das operadoras 

concessionárias, no acompanhamento dos indicadores econômicos relativos à constituição da fórmula paramétrica prevista nos 

Contratos de Concessão, na realização de estudos para a Revisão das Tarifas Técnicas das operadoras concessionárias, na 

prestação de contas mensal, relativos aos repasses dos subsídios dos Programas Passe para Portadores de Necessidades 

Especiais - PNE e Passe Livre Estudantil - PLE, conforme Instrução No. 91/2015, no estudo técnico-jurídico da reestruturação da 

Instrução No. 91/2015, no cumprimento quinzenal da Instrução No. 90/2015, no que se refere aos repasses efetuados às 

operadoras, no estudo técnico-jurídico da reestruturação da Instrução No. 90/2015, no desenvolvimento de ferramentas 

computacionais visando a melhoria das rotinas, na realização de estudos dos custos por quilômetro e efetivo total das operadoras, 

a partir do cálculo dos coeficientes básicos de consumo e parâmetros operacionais, pelo conhecimento dos dados operacionais 
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e econômico-financeiros, utilizando metodologia consagrada pela literatura do setor de transportes, conforme determinado pela 

Instrução No. 151/2013, visando o cumprimento das Leis No. 4.011/2007, No. 30.584/2009 e No. 12.587/2012 e Decreto No. 

27.660/2007, no acompanhamento dos dados operacionais (Demanda, Quilometragem e IPK) das operadoras concessionárias, 

no cadastro no sistema TDMax Gerencial das regras de integração relativo à operação do STPC/DF, conforme Decreto No. 

35.293/2014, no acompanhamento da operação de cadastro das novas tarifas, pela TRANSIT e TRANSDATA, conforme tarifas 

publicadas no Decreto No. 36.762/2015, na determinação da tarifa usuário média e da tarifa técnica média por mês, das 

operadoras concessionárias, na realização de estudos de simulação para a passagem da operação das cooperativas para as 

concessionárias, na determinação da tarifa de equilíbrio das operadoras permissionárias, no estudo dos custos por quilômetro 

relativo ao transporte de estudantes carentes portadores de necessidades especiais (PNE porta a porta), na elaboração do Plano 

de Ação para a efetivação da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos - CCRC, conforme previsto na Lei No. 4.011/2007, 

no gerenciamento financeiro e acompanhamento da efetivação do pagamento relativo à operação de transporte do Expresso DF-

Sul, realizado pela operadora Viação Pioneira Ltda, na construção de esboço do modelo operacional relativo à integração tarifária 

tronco-alimentar do Expresso DF-Sul, realizado pela operadora Viação Pioneira Ltda, além de estudos e participação na 

modelagem do novo modelo de gestão junto à Secretaria de Mobilidade. 

 

 

Atividades de Planejamento e Gestão 

 

Umas das iniciativas de ajuste no sistema de transporte público do DF foi tirar de circulação linhas pouco utilizadas e 

uni-las a opções já existentes. Cinco regiões administrativas tiveram a racionalização das linhas de ônibus neste ano. O processo, 

que visa a diminuir a espera dos passageiros nas paradas e a aumentar a quantidade de viagens, inclusão de itinerários 

semelhantes em uma única linha. 

As opções tornaram-se mais confiáveis e a oferta de transporte, maior, porque os veículos ficaram concentrados em 

menos rotas. A mudança levou em conta os trajetos com pouca demanda. 

Verificou-se ainda, que foram realizadas às seguintes intervenções no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF: 

 

ATIVIDADE           2015 (QUANTIDADES) 

Alteração de tabela horária, e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de 

controle e tempo de percurso. 
1392 

Alteração de faixa tarifária 20 

                Criação de linhas 15 

Operacionalização de linha 20 

Suspensão de operação de linha 45 

Reativação de linha 10 

Compartilhamento de linha 90 

Visitas técnicas realizadas 50 

Pesquisas de campo realizadas pelos técnicos lotados nas Bacias 14 

Participação em reuniões externas 50 

TAGs respondidos durante o ano 1.748 

Quantidade de documento respondidos 860 

Pesquisas realizadas pelo Núcleo de Monitoramento e Pesquisa 42 

Monitoramentos Realizados 102 

Participação em reuniões externas pelo Núcleo de Monitoramento e Pesquisa 25 

Quantidade de documento respondidos pelo Núcleo de Monitoramento e Pesquisa 22 

Quantidade de relatórios produzidos 30 

 

 Houve o Acompanhamento/execução de contrato de construção de 6 terminais de ônibus, Participação em 2 editais de 

licitação de construção de terminais, Participação em diversos projetos, com desta que para: Expresso DF Sul, Expresso Norte, 

Expresso Sudoeste, Eixo Oeste, Elaboração de projeto de estrutura de apoio a operação no terminal da Asa Norte 

 Segue o detalhamento de algumas das atividades realizadas: 
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Reforços e criações de linhas de ônibus que atendem o Jardins Mangueiral, Planaltina e Paranoá 

 
 

A linha 180.2 (Jardins Mangueiral/Rodoviária do Plano Piloto) passou a operar com sete coletivos – cinco micro-ônibus 

e dois convencionais. Com isso, nos dias úteis, serão 44 viagens, em vez das 29 antes programadas, e o intervalo de tempo entre 

os ônibus passa de 20 para 14 minutos no horário de pico. Antes, quatro micros atendiam à linha. Esse aumento da frota foi uma 

das reivindicações apresentadas por moradores do Jardins Mangueiral em encontro que aconteceu em março, na sede 

da DFTrans. Após a reunião, técnicos da autarquia realizaram uma pesquisa na região a fim de atender às demandas levantadas 

pelos usuários. 

Quatro novas linhas circulares entraram em operação também em Planaltina. O aumento de oferta era uma 

reivindicação dos moradores. As linhas serão atendidas por oito coletivos da empresa Piracicabana. Estão programadas 32 

viagens para cada linha nos dias úteis e sábados, e 28 viagens aos domingos. 

Os usuários de ônibus do Paranoá passaram a contar com a linha 0.784, cujo itinerário será circular entre o Paranoá 

Parque, Terminal Rodoviário do Paranoá, Avenida Paranoá e hospital regional. Ao todo, são 23 viagens nos dias úteis, 16 aos 

sábados e 15 aos domingos. A operação é feita por um mini ônibus da Viação Pioneira. 

 

 

Três empresas assumiram 12 linhas da MCS que estavam fora de operação 

 

 
 

As empresas Viação Marechal, São José e Urbi assumiram 12 linhas deixadas pela cooperativa MCS Transportes — 

empresa responsável por oferecer condução a passageiros no Recanto das Emas, no Riacho Fundo II, na Estrutural e no Guará. 

Desde 27 de maio, a companhia passou a apresentar irregularidades na prestação do serviço, chegando à paralisação total das 

atividades no início deste mês. De acordo com o planejamento estruturado pelo DFTRANS, Marechal e São José se encarregarão 

de cobrir as linhas Estrutural/Guará, enquanto a Urbi ficará a cargo da rota Recanto das Emas/Riacho Fundo II. 
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Riacho Fundo II e Ceilândia ganham terminais de ônibus 

 

 
 

Foi inaugurado pelo governador Rodrigo Rollemberg, o terminal de ônibus do Riacho Fundo II, que passa a funcionar 

diariamente das 5h20 à 00h40 e deverá atender cerca de 40 mil pessoas. A plataforma, localizada na QS 18, é a primeira de uma 

série a ser entregue à população de Brasília ainda neste ano. O local tem dez pontos de embarque e desembarque e 40 vagas 

de estacionamento para os veículos de transporte público das empresas que utilizam o terminal e atenderão em 11 linhas. Inclui 

ainda banheiros, lanchonetes e bicicletário (20 vagas). Os funcionários das empresas terão sala exclusiva. 

O terminal rodoviário da QNR, em Ceilândia, também começou a operar. No local, acessível para pessoas com 

deficiência, há 12 boxes e vagas para 35 ônibus. A estrutura tem ainda estacionamento com 50 lugares para carros, lanchonete, 

banheiros públicos e cinco salas — reservadas à administração, ao controle de operações, à fiscalização e ao apoio para 

motoristas e cobradores. O espaço recebeu 40 linhas e frota de 106 veículos das empresas Marechal, Pioneira, São José e Urbi, 

além da cooperativa de micro-ônibus Cootarde. Foram calculadas cerca de 690 viagens por dia. 

 

 

 

Novos ônibus em Sobradinho e Planaltina  

 

Os moradores de Sobradinho e Planaltina foram beneficiados com novos ônibus nas duas regiões administrativas. 

Algumas linhas circulares, atualmente operadas por cooperativas, passaram a rodar com um número maior de veículos — com 

carros da Piracicabana —, e outros itinerários foram criados. Em Sobradinho, quatro linhas receberam, ao todo, o reforço de nove 

veículos — seis ônibus com capacidade para 75 passageiros e três mini ônibus para 50. Além disso, três novas linhas, com o 

total de oito carros, atenderam locais onde o serviço era considerado deficitário pelos moradores. 
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Mudanças nas Linhas de ônibus que atendem o Cruzeiro e Águas Claras   

 

 
 

As linhas de ônibus que atendem a população do Cruzeiro passaram por mudanças. Para aprimorar o serviço, houve a 

reorganização dos itinerários dos coletivos da empresa Piracicabana e ajuste da tabela de horários. A nova grade pode ser 

consultada no sistema de busca do site da autarquia a partir do início das modificações. Linhas já existentes substituiram seis 

que atendiam trechos semelhantes. As 128.4, 0.007, 0.024, 0.150, 0.151 e as 0.006 e 151.2 absorveram as 128.3, 0.016, 0.025, 

150.1, 151.1, 151.4, respectivamente. 

Já em Águas Claras, o atendimento a passageiros do sistema público de transporte coletivo foi ampliado com a 

reformulação de duas linhas de ônibus operadas pela Viação Marechal, com dois micro-ônibus para cada uma. A 0.951 percorre 

as avenidas principais da região administrativa (Castanheiras e Araucárias), o Pistão Sul, em Taguatinga, até a entrada da 

Avenida Águas Claras, e seguirá para o Areal. Os veículos que farão esse itinerário deixarão de cruzar o centro de Taguatinga e 

a Avenida Vereda da Cruz (Arniqueiras), por onde circula a 0.959. A linha 959.1 foi estendida e agora passará também pelas 

Avenidas Castanheiras e Araucárias, além de continuar servindo a população de Arniqueiras e do Areal. 

 

 

 

Reestruturação de Linhas de ônibus em São Sebastião, Jardim Botânico, Riacho Fundo I, Taguatinga e Ceilândia 

 

 

http://www.sistemas.dftrans.df.gov.br/horarios/src/mapas/index
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Uma série de ações em São Sebastião e no Jardim Botânico foram promovidas, como a substituição de itinerários, a 

ampliação de trajetos circulares e o aumento no número de viagens. Também foram criadas duas linhas, funcionando no sistema 

de integração, com maior oferta ao usuário. A linha 181.3, entre São Sebastião e o Lago Sul, foi substituída pela 181.2 — que 

atende a mesma região — e pela 181.4, que vai para o aeroporto. O percurso da 181.4 teve ampliação de horários, com seis 

viagens extras, em um total de 40 deslocamentos por dia. 

No Riacho Fundo I houve a inclusão de itinerários semelhantes em uma única linha. Como também, seis linhas de 

ônibus da M Norte, em Taguatinga, e duas do setor P Norte, em Ceilândia, sofreram alterações. As mudanças representam a 

racionalização dos itinerários nas duas regiões administrativas, que, por serem as mais populosas de Brasília, sofreram 

modificações setorizadas. A iniciativa é mais um passo do ajuste no sistema de transporte público do DF para tirar de circulação 

linhas pouco utilizadas e uni-las a opções já existentes.  

 

 

Expresso Sul na W3 Sul 

 

 
 

Foram disponibilizados aos passageiros do Expresso Sul, três linhas com destino à W3 Sul. Cada uma partirá de um 

dos três terminais do sistema: Santa Maria (2303/W3 Sul), Gama (2205/W3 Sul) e Park Way (2207/Park Way/W3 Sul). A medida 

é outro avanço na reorganização das linhas de ônibus em Brasília. A criação das rotas acarretou a substituição de cinco linhas 

regulares com destino à Avenida W3 Sul — duas do Gama (0.202 e 202.4) e três de Santa Maria (0.252, 252.6 e 0.272). Os 

veículos retirados desses itinerários foram transferidos para cobrir locais onde a necessidade é maior. As mudanças no Expresso 

Sul se tornaram possíveis depois de um estudo iniciado em abril pela DFTRANS e pela empresa Pioneira. 

 

 

Criadas duas linhas de ônibus para atender visitantes da Papuda 
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Duas linhas de ônibus foram criadas para atender moradores de Ceilândia e Samambaia que queiram visitar detentos 

do Complexo Penitenciário da Papuda. A operação é às quartas e quintas-feiras, com saída às 6h10 e às 9 horas e retorno às 

15h30. A 388.2 partirá do Setor O, em Ceilândia, e a 834.1, da 1ª Avenida de Samambaia Norte. 

 

 

Publicidade de Utilidade Pública e comunicação à sociedade 

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

DFTRANS materiais gráficos realizados juntamente com a Secretaria de Publicidade do Distrito Federal, tais como: 

 

 DFTrans promove campanha educativa para usuários do Expresso Sul 
 

 
 

Foi promovida uma campanha de conscientização e orientação no embarque e desembarque nos terminais e estações 

do Expresso Sul. A campanha visou sensibilizar o usuário a seguir algumas regras básicas de cidadania, como, por exemplo, 

aguardar o desembarque antes de embarcar; respeitar as filas e as prioridades no embarque (idosos, pessoas com deficiência, 

gestantes, pessoas com crianças de colo); e não cometer atos de vandalismo, como depredar ônibus, estações e terminais. 

Cartazes e panfletos distribuídos por funcionários da autarquia chamaram a atenção para essas pequenas atitudes que refletem 

em uma operação mais segura, confortável e ágil. Foram mais de 70 servidores do DFTrans mobilizados nesta campanha, 

tratando frente a frente com os usuários nas filas de embarque do Expresso DF Sul.  

 

 Ações de publicidade à população no ano de 2015 
        Mais de 50 matérias jornalísticas foram incluídas no site do DFTrans – em material produzido pela Assessoria de 

Comunicação - Ascom ou pela Agência Brasília, com dados disponibilizados pela própria autarquia. Todas essas informações 

têm o intuito de divulgar as ações da autarquia, melhorando a sua imagem perante a imprensa e a sociedade. 

Em 2015, foram respondidas mais de 1,1 mil demandas de imprensa. Problemas e esclarecimentos de dúvidas sobre o 

Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), gestão de linhas de ônibus e greve foram os temas mais demandados pela mídia em 

2015.  

O uso das redes sociais como o Twitter e o Facebook – que recebeu mais de 2 mil curtidas entre os dias 1º/1 e 8/12. A 

aproximação com o cidadão se deu tanto pelas respostas de dúvidas e sugestões quanto pelas postagens de material produzido 

pela Ascom.  

As dúvidas dos usuários nas redes sociais durante o ano de 2015 se concentraram nas mudanças feitas no BRT Sul, 

nas racionalizações de linhas que aconteceram em diversas regiões do DF, além de dúvidas pontuais sobre o uso dos cartões 

do SBA.  

                A assessoria mantém canal de comunicação entre os núcleos da Gerência de Planejamento e Monitoramento/GPM 

sobre as alterações no STPC e disponibiliza as informações sobre as alterações em cartazes, folderes e por meio dos totens da 

rodoviária do Plano Piloto.  

                A Ascom subsidiou a criação de materiais gráficos que foram distribuídos à população. Por conta de restrições 

financeiras, esses materiais foram feitos em parceria com as empresas de ônibus que integram o Sistema Público de Transporte 

Coletivo.  Entre eles, cartazes e folders apresentando mudanças na operação de linhas no Gama, em Santa Maria, no Cruzeiro, 

em São Sebastião, no Riacho Fundo II e no Recanto das Emas.  
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 Material Gráfico 
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2. OUTRAS REALIZAÇÕES 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE 47.000.000,00 299.436.047,00 299.114.744,30 272.951.271,15 

0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL 26.000.000,00 218.581.019,00 218.455.966,20 197.044.817,77 

TOTAL DO PROGRAMA 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA  26.000.000,00 218.581.019,00 218.455.966,20 197.044.817,77 

 

No Exercício de 2015, o Programa Passe Livre Estudantil beneficiou, em média, 174.147 estudantes por mês.  

 

 

DFTrans reforça atendimento para estudantes 

 

 
 

Os postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTrans) da Galeria dos Estados, do Gama, de Sobradinho e 

de Taguatinga funcionam com atendimento estendido para os usuários do Passe Livre Estudantil. Os estudantes podem buscar 

os serviços nessas unidades de segunda a sexta, das 7h às 19h, incluindo a unidade da Gerência de Relações Comunitárias 

(GRC) que fica no térreo da Rodoviária do Plano Piloto. Os demais passageiros continuam sendo atendidos no horário normal, 

das 8h às 18h. Para reforçar o acesso dos estudantes neste início de ano letivo, o DFTrans também instalou postos provisórios 

nos campus da Universidade de Brasília (Ceilândia e Gama), do IESB (Ceilândia e Asa Sul) e da Unip (Asa Sul). No campus da 

UnB na Asa Norte, a autarquia já possui uma agência fixa funcionando.  

 

 

 

Formulários do Passe Estudantil disponíveis no site do DFTrans 

 

Para facilitar o acesso ao Passe Livre Estudantil, o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) disponibilizou na 

internet, formulários para os alunos se inscreverem no benefício ou para alteração nos dados. “Esses documentos foram 

disponibilizados no site para agilizar o atendimento nos postos do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), já que, agora, os 

estudantes podem levar os dados impressos”, enfatiza o diretor-geral do DFTrans, Clóvis Barbará. Para acessar os documentos, 

basta o usuário entrar no site www.dftrans.df.gov.br e na aba “SBA (Bilhetagem)” escolher a opção “Cartão Estudante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/bilhetagem-sba/cartao-estudante.html
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PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE 47.000.000,00 299.436.047,00 299.114.744,30 272.951.271,15 

0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL 21.000.000,00 80.855.028,00 80.658.778,10 75.906.453,38 

TOTAL DO PROGRAMA 6222  21.000.000,00 80.855.028,00 80.658.778,10 75.906.453,38 

 

No Exercício de 2015, a média de beneficiados por mês com o Programa Passe Livre para Portadores de Necessidades 

Especiais totalizou 44.481 deficientes do Distrito Federal.  

 

 

 PROGRAMA: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 

2496 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 12.392.159,00 679.133,00 679.133,00 593.453,00 

2631 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO 12.392.159,00 679.133,00 679.133,00 593.453,00 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 700.000,00 0,00 0,00 0,00 

9745 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DFTRANS- PLANO PILOTO 700.000,00 0,00 0,00 0,00 

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

0083 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 35.770.446,00 30.957.901,00 24.672.940,96 22.621.059,87 

0080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO 35.770.446,00 30.957.901,00 24.672.940,96 22.621.059,87 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 1.575.000,00 1.588.000,00 921.044,76 844.672,95 

0072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO 1.575.000,00 1.588.000,00 921.044,76 844.672,95 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 350.000,00 111.666,52 111.666,52 94.239,72 

0025 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO 350.000,00 111.666,52 111.666,52 94.239,72 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 26.352.765,00 24.213.411,28 24.193.644,91 20.141.739,80 

0076 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- 

PLANO PILOTO 26.352.765,00 24.213.411,28 24.193.644,91 20.141.739,80 

TOTAL DO PROGRAMA 6010 - TRANSPORTE 63.698.211,00 56.759.312,28 49.787.630,63 43.607.472,62 

 

 

Realização de contratações e regularizações de fornecedores de bens e serviços da Autarquia 

 

 No exercício de 2015, ocorreram regularizações nas prestações de serviços de arrecadação para recolhimento de taxas 

de serviço, de fornecimento de energia elétrica para a sede da DFTRANS, para o BRT de Santa Maria e do Gama, de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, de prestação de serviços de publicações no Diário Oficial do Distrito Federal – 

DODF, de atos oficiais e demais matérias, de telefonia fixa e dos Correios e Telégrafos. 

 Foram realizados Pregões Eletrônicos para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

recolhimento e transporte de valores das unidades do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, fornecimento de água mineral,  

para a aquisição de café em pó, para a aquisição de materiais de expediente, aquisição de açúcar e copos descartáveis, 

contratações de empresas especializadas no fornecimento de impressoras de Cartão Mifare e no fornecimento de cartões com 

tecnologia Mifare para utilização no SBA, contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio às atividades 

administrativas e operacionais (Motorista Executivo, Motorista Encarregado, Secretária Executiva, Técnico em Secretariado e 

Recepcionista) para atuar no âmbito das unidades orgânicas do DFTRANS, contratação de empresa especializada para execução 

de serviço de Vigilância, Segurança Patrimonial, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à 

comercialização de bilhetes eletrônicos e apoio às atividades operacionais para atuar no SBA e contratação de empresa 

especialidade em prestação de apoio às atividades administrativas e operacionais, contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de recepção e secretariado. 

As dispensas de licitação foram para a contratação de empresa especializada para execução de serviço de publicação 

de avisos, extratos, editais e outros textos exigidos em lei para o atendimento de demandas da DFTRANS, contratação 

emergencial de empresa especializada para execução de serviço de apoio operacional para atuar no SBA, contratação 
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emergencial de empresa especializada para prestação de serviço de apoio operacional para atuar no SBA, contratação 

emergencial de empresa especializada para execução de serviço de Vigilância, Segurança Patrimonial e contratação de empresa 

para fornecimento de RIBBON SMART CH. 

Em relação ao Sistema de Tecnologia da Informação, foi celebrado contrato de serviços técnicos especializados para a 

manutenção adaptativa e evolutiva em Oracles Forms, Oracles Reports e PL/SQL e administração de dados para o Sistema de 

Informação de Transporte – SIT. 

 

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Durante o ano de 2015, a Ouvidoria/Gerência de Relacionamento com a comunidade - GRC da DFTRANS esteve 

envolvida em trabalhos de divulgação e informação, Campanhas educativas relativas ao Transporte Público Coletivo, informações 

referentes às mudanças ocorridas nas linhas do STPC/DF, nos Box de parada da Rodoviária do Plano Piloto, no BRT Sul, 

pesquisas de satisfação sobre o transporte, esclarecimentos referentes à integração, bem como informação e instrução para 

usuários do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, dentre outros assuntos, como a participação de vários eventos junto 

à comunidade e em parceria com outros Órgãos do Governo do Distrito Federal. 

No exercício de 2015, a Ouvidoria da DFTRANS recebeu o total de 3.230 reclamações, número bastante reduzido 

em relação à meta estipulada pelo PPA-2012-2015 que estimou em 6.000 reclamações. 

Em relação à implantação dos Centros de Controle de Operacão – CCO’s com objetivo de monitorar a frota pelo 

Poder Público, o edital 01/2011 da Secretaria de Transporte possuía cláusula que fazia que a nova frota de ônibus tivesse 

equipamentos de rastreamento de frota e que os operadores montassem Centros de Controle de Operação. O edital, entretanto, 

não previa um ambiente integrado de informações. Assim, os cinco concessionários montaram cinco CCO’s diferentes. 

Para o Poder Público gerir o sistema e distribuir informações aos passageiros era necessário um ambiente que 

trabalhasse estas informações conjuntamente. Foi desenvolvido o conceito de Centro de Supervisão Operacional (CSO), onde o 

DFTRANS passaria a monitorar os níveis de serviço e grandes eventos enquanto que os operadores controlariam a operação em 

seus CCO’s. Os dados de cada veículo seriam enviados diretamente para o CSO. 

Entre meados de 2013 e início de 2014 funcionou no DFTRANS um ambiente de testes de conceito para o tal 

ambiente. No fim de 2013 a frota monitorada era de 15%. Em janeiro e fevereiro de 2014 chegou a 30%. Como era ambiente de 

testes, foi desativado e iniciou-se processo licitatório. Devido ao ano eleitoral e troca de gestores em 2014 não foi concluída a 

aquisição, levando a zero a frota monitorada pelo Poder Público, apesar dos concessionários manterem seus CCO’s, controlando 

cerca de 80% da frota rodante do Distrito Federal. 

No início de 2015, foram propostas diversas possibilidades de implantação do CSO e efetivação. As ações não 

foram efetivadas, mantendo em zero a frota monitorada pelo Poder Público. 

No fim de 2015, foram propostas diversas possibilidades de implantação de CSO para o ano de 2016. A 

implantação imediata permite que já se teste conceitos, procedimentos e verifique o nível de conformidade dos operadores. 

Para a implantação definitiva há termo de referência (que pode ser revisto). Há outras possibilidades como 

recebimento e adaptação do CCO do BRT Sul, acordo com operadores para que uniformizem suas soluções e desenvolvimento 

próprio. Cada um dos cenários tem riscos e oportunidades que podem ser apresentados a qualquer tempo. 
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4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

1. Principais Realizações em 2015 
 

Dentre as principais realizações por parte da autarquia em 2015, podemos citar as Reestruturações 

Organizacionais com vistas a atender os decretos de redução de despesas gerais e de pessoal; o Início da Cobrança na Operação 

do Expresso DF Sul; e a Assunção de Algumas Linhas pelas Empresas do Serviço Básico/Nova Licitação. Somam-se a estes 

projetos as atividades rotineiras da DFTRANS, que incluem principalmente o processo constante de revisão das linhas que 

constituem o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. 

2. Dificuldades Encontradas e Problemas que Interferiram na Execução dos Programas 

 

As principais dificuldades encontradas estão relacionadas à insuficiência de recursos financeiros para o repasse 

aos operadores do sistema e execução de projetos específicos e atividades das áreas meio e fim da autarquia. Este problema – 

comum a todos os órgãos do Governo do Distrito Federal em um exercício de grandes dificuldades financeiras – ocasionou atrasos 

nos repasses ao longo do ano referentes aos valores diários e gratuidades para os operadores do STPC/DF. Inviabilizou também 

o desenvolvimento de projetos específicos dependentes de recursos financeiros, bem como impediu uma melhoria das instalações 

físicas da Autarquia. 

Além da insuficiência de recursos financeiros, pode-se citar a quantidade reduzida de recursos humanos que 

laboram na autarquia; as limitações em relação ao espaço físico, que muitas vezes não obedecem aos requisitos de segurança 

do trabalho, falta de manutenção constante do edifício, qualidade da água e falta de espaço físico para determinadas áreas; e a 

estrutura de sistemas de tecnologia da informação e comunicação, que apresenta algumas deficiências que limitam o 

desempenho das atividades do órgão, a exemplo de alguns sistemas e da infraestrutura de tecnologia da informação. 

3. Perspectivas para 2016 
 

A DFTRANS espera seguir com um Planejamento Institucional e do Sistema de Transporte do DF em consonância 

com as diretrizes do governo e da SEMOB, exercendo sua competência de Autarquia responsável pelo gerenciamento do sistema 

de transporte público do Distrito Federal no ano de 2016. Com todos os ônibus da nova frota em circulação, e agora, o BRT Sul, 

espera-se concretizar melhorias na qualidade do transporte urbano do DF, analisando as demandas da população e realizando 

otimizações para promover uma vida melhor a todos os cidadãos do Distrito Federal. 

Para 2016 foram definidos alguns projetos prioritários cujos esforços serão despendidos por parte da autarquia, 

sendo estabelecidos como principais – assumidos como compromissos junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

do Distrito Federal-SEPLAG/DF – a Implantação do Centro de Controle Operacional – CCO, Implantação e Manutenção de 

Abrigos, Implantação do Bilhete Único, Padronização do Modelo Econômico-Financeiro para o Cálculo da Tarifa Técnica, 

Adequação da Rede do STPC/DF conforme previsto no Edital de Licitação ST 01/2011, Modernização do Sistema de Bilhetagem 

Automática e a Revisão das Gratuidades no STPC, devendo ser realizado também o acompanhamento mensal dos indicadores 

de desempenho do STPC/DF. 
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