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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PROMOTOR DE JUSTIÇA DE DEFESA DO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO  

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

 

 

 

 

 A Associação dos Auditores Fiscais de Transportes do Distrito Federal– 

ASSEFIT, CNPJ 08.262.218/0001-26, vem, por meio de seu Presidente infra-assinado, 

à ilustre presença de Vossa Senhoria, com fulcro nos artigos 30, inciso V, e 129, II, 85, 

da Constituição Federal, combinados com os artigos 335, 336 e 342, da Lei Orgânica do 

Distrito Federal, oferecer 

REPRESENTAÇÃO, 

em face de irregularidades detectadas através de dados retirados do sistema 

informatizado TDMax do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, gerido e 

controlado pelo Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans, com sérios indícios 

de prática de ilícitos que podem ter repercussões administrativas e judiciais aos 

responsáveis pelos atos, direta ou indiretamente, causadores de possíveis danos ao 

erário e à credibilidade no funcionamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Distrito Federal, nos mecanismo de controle de operação dos serviços, na 

movimentação financeira dos recursos aplicados no ressarcimento da gratuidade no 

transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Distrito Federal, para as pessoas com deficiência, prevista na Lei nº 4.582, de 07 de 

julho de 2011. 

 

DOS FATOS 

 Segundo levantamento realizado tendo por base dados extra oficiais, no ano de 

2012, existiam cadastrados na base de dados do sistema informatizado TDMax, do 

Sistema de Bilhetagem Automática –SBA, do DFTrans, setenta e três mil, oitocentos e 

oitenta e um (73.881) portadores de necessidades especiais beneficiários do cartão 
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gratuidade para utilização nos serviços integrantes do Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, custeado integralmente com recursos do 

Distrito Federal, através da entidade gestora do sistema.  

 Ocorre que, desse total, cerca de vinte e sete mil, setecentos e quarenta e sete 

(27.747) beneficiários teriam utilizado o cartão sem estar cadastrados na Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS; com 

acréscimo, portanto, de 60% na quantidade de portadores de necessidades especiais 

cadastrados naquela Secretaria. Caso haja confirmação desses dados, o prejuízo aos 

cofres públicos pela utilização indevida desse tipo de cartão gratuidade, ou repasse 

indevido dos valores, pode superar a quantia de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 

reais). 

 Vale ressaltar que o assunto também chegou ao conhecimento da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, como se vê da reportagem do Jornal de Brasília, por 

Eduardo Brito, em Don Alto da Torre, no dia 20/05/2013, com o seguinte teor: “A 

distrital Eliana Pedrosa descobriu algo de muito esquisito nos gastos com 

concessão de passe livre para pessoas com deficiência e para estudantes até abril de 

2013. Os recursos para as duas áreas foram, respectivamente, R$ 42,5 milhões e R$ 

52,5 milhões. “É muito estranho que o gasto com pessoas com deficiência seja 

praticamente igual ao gasto com estudantes, quando a gente sabe que o número do 

primeiro grupo é bem menor que do segundo”, analisou a parlamentar, que pediu 

explicações ao DFTrans.” 

 

 Em face das diversas irregularidades detectadas na gestão do Sistema de 

Bilhetagem Automática, contidas no Relatório de Inspeção nº 01/2011 - 

DIMAT/CONIE/CONT/STC, da Controladoria da Secretaria de Estado de 

Transparência e Controle do Distrito Federal, datado de 10 de novembro de 2011 (cópia 

em anexo), várias foram as recomendações feitas ao DFTrans, inserindo-se dentre as 

constantes do item 47 daquele Relatório as seguintes: 

 

a) Sanear imediatamente o cadastro dos PNEs procedendo junto a 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania o recadastramento dos 

beneficiários dentro do prazo estabelecido pela Lei n
o
 4.582/2011; 

  

b) Inserir no sistema TDMAX ou nos cartões dos beneficiários os limites 

de utilização diária trazidos na Lei n
o
 4.582/2011 evitando assim que os 

beneficiários façam utilização do benefício acima do limite legal; 

 

c) Recolher, suspender ou bloquear o cartão dos beneficiários que estão 

utilizando indevidamente o benefício e instaurar processo administrativo 
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sumário para a apuração das irregularidades, concedendo o devido 

contraditório, nos termos do art. 8 da Lei n
o
 4.582/2011; 

 

d) Instaurar Processo de Sindicância para apurar as responsabilidades 

pelo acompanhamento inadequado do SBA, visto que, a utilização 

inadequada do benefício de gratuidade pelos portadores de necessidades 

especiais vem de longa data, lembrar que a legislação anterior limitava o 

benefício a oito ou dezesseis viagens; 

 

e) Instaurar processo de Tomada de Contas Especial em função do 

prejuízo causado ao erário em função da utilização da gratuidade acima dos 

limites estabelecidos na legislação vigente. 

 

Contudo, como se vê, nenhuma providência de caráter efetivo foi adotada para 

sanar as falhas apontadas pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do 

Distrito Federal, na medida em que as irregularidades persistem e se agravam cada vez 

mais. Acredita-se que caso não haja responsabilização pelos ilícitos praticados na 

prestação do serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal e na gestão do 

SBA, fatos dessa natureza vão se repetir, tanto pela restrição de acesso dos dados do 

SBA aos integrantes da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito 

Federal, Área de Especialização Transportes, quanto pelo descumprimento das normas 

que regulamentam o Sistema de Bilhetagem Automática e o STPC/DF. 

 

DO DIREITO 

O Sistema de Bilhetagem Automático – SBA foi instituído pela Lei n 4.011, de 

12/09/2007, “como instrumento de cobrança da tarifa e de controle da demanda e da 

oferta” (art. 43), que deveria ser operado pelo DFTrans, facultada a delegação a 

terceiros, cuja operacionalização “consiste do processamento dos dados operacionais e 

financeiros, dos cadastros e da geração, distribuição e comercialização dos cartões e dos 

créditos de viagem” (art. 46 e § 1º). 

Em seguida, foi publicada a Portaria nº 98 ST-DF, de 22/10/2007, da Secretaria 

de Estado de Transporte do Distrito Federal, que tratou da criação e operação do SBA e 

delegou sua operacionalização à associação sem fim lucrativo, denominada FÁCIL 

Brasília Transporte Integrado, constituída exclusivamente por operadores do STPC-DF, 

por meio do Convênio nº 001/2008, sem prévia licitação. 

Em 10 de fevereiro de 2010 foi publicado no DODF o Regulamento do Sistema 

de Bilhetagem Automática – SBA do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
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Distrito Federal – STPC/DF, aprovado pelo Decreto nº 31.311, de 09/02/2013, e sobre 

as competências do DFTrans, como entidade gestora (art. 2º, II), assim dispôs: 

Art. 4º. Compete à Entidade Gestora: 

I - estabelecer as diretrizes de operação e funcionamento do Sistema de 

Bilhetagem Automática – SBA/DF e definir sua parametrização; 

II - gerar (off-line) e emitir os créditos de viagem necessários à operação do 

SBA/DF; mediante delegação do Órgão Regulador; 

III - determinar, periodicamente, de acordo com as necessidades do SBA, os 

limites de geração de créditos de viagem para cada um dos tipos da família de 

cartões; 

IV - promover o rastreamento dos créditos emitidos, comercializados e 

utilizados ou não; 

V - operar o SBA/DF, consistindo esta operação no processamento dos 

dados operacionais e financeiros, dos cadastros e emissão, distribuição e 

comercialização dos cartões e dos créditos de viagem, nos termos do art. 

48 da Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, facultada a delegação a 

terceiros, sempre mediante licitação; 

VI - supervisionar a comercialização dos cartões e dos créditos de viagem, 

quando facultada a delegação a terceiros; 

VII - arrecadar, em conta específica do SBA, os valores de venda antecipada 

de créditos de viagem; 

VIII - operar o Sistema Central de Armazenamento e Processamento de 

Dados do SBA; 

IX - deter toda a base de dados do SBA, inclusive informações gerenciais 

de comercialização de cartões e créditos e de controle operacional da 

frota, ainda na forma criptografada, quando da geração e transmissão 

dos dados brutos do SBA; 

X - analisar as informações financeiras e operacionais, com vistas a 

melhoria da qualidade do STPC/DF, como um todo, e do SBA, em 

especial; 

XI - definir o preço de venda ao Usuário do cartão, a partir do primeiro 

fornecimento, o qual dar-se-á de forma gratuita, mediante cadastramento do 

Usuário; 

XII - coordenar a execução, pelos Permissionários e Operadores Públicos, 

individualmente ou em Consórcio, das obras civis nas garagens e demais 

dependências para a instalação e operação do SBA; 

XIII - promover a veiculação de publicidade, institucional ou comercial, no 

verso dos cartões, ou ceder espaço para leitura ou gravação de informações 

de interesse comercial de terceiros, com a prévia e expressa anuência do 

Órgão Regulador e mediante licitação; 

XIV - supervisionar, fiscalizar e proceder auditoria na operação do 

SBA/DF; 

XV - rastrear e controlar todos os validadores adquiridos, em operação 

no STPC/DF e em disponibilidade ou manutenção; 

XVI - aplicar as penalidades previstas no Código Disciplinar Unificado, para 

o SBA. 

(...) 
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Art. 22. A Entidade Gestora será responsável pela emissão, revalidação e 

cancelamento de cartões, cadastramento das empresas adquirentes e dos 

Usuários do cartão vale transporte, comercialização e distribuição dos 

créditos de viagem para todos os tipos de cartões, recebimento dos 

valores correspondentes e controle contábil dos créditos. 

Parágrafo único. A Entidade Gestora será responsável pela administração 

da lista de indisponibilidade, que contém os cartões perdidos, roubados, 

fraudados e outros, cujo uso se queira proibir. 

 

(...) 

 

Art. 40. A Entidade Gestora realizará a fiscalização do Sistema de 

Bilhetagem Automática – SBA, conforme atribuição a ela conferida no 

Decreto nº 30.584, de 16 de julho de 2009, que regulamenta o STPC/DF. 

Art. 41. A fiscalização do SBA será realizada pela Entidade Gestora com a 

finalidade de: 

I - garantir a adequada prestação dos serviços especificados e sua 

eficácia quanto ao funcionamento, à segurança e à atualidade técnica e 

tecnológica; 

II - garantir o cumprimento das competências dos Agentes do SBA, 

estabelecidas neste Regulamento; 

III - acompanhar permanentemente a operação dos seguintes elementos e 

atividades do SBA: 

a) utilização dos cartões pelo pessoal de operação e pelos Usuários; 

b) consistência da base de dados do SBA, inclusive as informações 

gerenciais de emissão de cartões e créditos de viagem, e de controle da 

operação dos serviços; 

c) obras civis e demais condições técnicas necessárias, nas garagens, 

terminais, estações e veículos, para instalação e operação do SBA; 

d) comercialização de cartões e de créditos de viagem, diretamente ou 

por terceiros; 

e) arrecadação dos valores de venda antecipada de créditos de viagem; 

f) retirada de validadores dos veículos, devolução e descadastramento, com a 

anuência prévia da Entidade Gestora; 

g) rastreamento e controle de todos os validadores adquiridos, em 

operação no STPC/DF e em disponibilidade ou manutenção. 

Art. 42. A fiscalização será exercida pela Entidade Gestora, através de 

agentes próprios, devidamente identificados, ou por intermédio de empresa 

especializada em atividades desta natureza, contratada especificamente para 

este fim, mediante licitação. 

Art. 43. A fiscalização da Entidade Gestora poderá, quando necessário, 

determinar providências de caráter emergencial, a fim de assegurar a 

continuidade da prestação dos serviços do SBA. 

Art. 44. A fiscalização da Entidade Gestora promoverá, quando julgar 

necessário, a realização de auditorias técnica e operacional das 

atividades e instalações dos Operadores e do SBA, através de equipe 

própria ou de terceiros, mediante licitação, por ela designada, 

respeitando os sigilos, quando garantidos por lei. 

Art. 45. Verificada, através do relatório da auditoria, a incapacidade 

técnica ou operacional dos Operadores ou do Consórcio de Operadores, 
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a Entidade Gestora definirá prazos para a regularização das deficiências 

e a solução dos problemas apontados e, caso não sejam atendidas as suas 

determinações, os Operadores ou o Consórcio de Operadores, estarão 

sujeitos às penalidades definidas pela Entidade Gestora. 

Parágrafo único. Nos casos em que ficar comprovado que a incapacidade 

técnica ou operacional é de responsabilidade exclusiva da Fornecedora de 

Tecnologia, as multas serão devidas por esta, que deverá pagá-las 

diretamente à Entidade Gestora, devendo, portanto, essa exigência constar do 

contrato entre os Operadores ou o Consórcio de Operadores e a Fornecedora 

de Tecnologia. (Grifou-se). 

 

Com a publicação do Decreto nº 32.815, de 25/03/2011, no DODF de 

28/03/2011, que dispôs sobre a assunção do Sistema de Bilhetagem Automática do 

Distrito Federal – SBA, o Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans passou a 

ser responsável pela prestação dos serviços e o exercício das competências 

anteriormente conferidas à FÁCIL – Brasília Transporte Integrada. 

Em razão das diversas irregularidades decorrentes da questionável gestão do 

SBA pela FÁCIL – Brasília Transporte Integrada, o DFTrans, tempos após assumir a 

operação e administração do Sistema de Bilhetagem Automático, editou a Instrução nº 

187, de 07/11/2011, nos seguintes termos: 

 

O DIRETOR GERAL DO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o 

artigo 7º, do Regimento Interno desta Autarquia, aprovado pelo Decreto nº 

27.660, de 24 de janeiro de 2007, e mais o seguinte: Considerando que o 

Transporte Urbano do Distrito Federal assumiu integralmente a gestão do 

Sistema de Bilhetagem Automática, instituído pela Lei nº 4.011, de 12 de 

setembro de 2007, conforme determinado no Decreto nº 32.815, de 25 de 

março de 2011; considerando a necessidade de se normatizar a destinação das 

receitas decorrentes da prestação de serviços de transportes públicos por 

operador no âmbito do Distrito Federal, RESOLVE:  

Art. 1º Esta instrução se destina a definir os procedimentos e prazos para a 

apuração de receita advinda da Prestação de serviços de transportes públicos 

que estiverem em desacordo com o especificado pelo Órgão Gestor no 

âmbito do Distrito Federal.  

Art. 2º Para fins desta Instrução, considera-se:  

I Órgão Gestor: Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans, 

responsável pela gestão, planejamento, fiscalização, execução, operação e 

controle de transportes coletivos urbanos do Distrito Federal;  

II SBA – Sistema de Bilhetagem Automática, instituído pela Lei n. º 4.011, 

de 12 de setembro de 2007;  

III Comissão Executiva do SBA – comissão composta por servidores 

públicos designados pelo Diretor Geral da DFTrans com competência para 
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operar, gerir, fiscalizar, executar, planejar e controlar o Sistema de 

Bilhetagem Automática;  

IV Operadores do sistema de transportes públicos: as empresas e 

cooperativas operadoras do serviço básico do STPC, além dos operadores 

autônomos do serviço de transporte complementar rural;  

V Serviço especificado: o serviço definido pelo Órgão Gestor para 

execução pelos operadores;  

VI Serviço realizado: o serviço efetivamente executado pelos operadores, 

especificado ou não, constituído da programação operacional;  

VII Operação irregular: operação, ainda que temporária, realizada em 

desacordo com o especificado pelo Órgão Gestor, qual seja, operador, 

linha, itinerário, tabela horária, extensão, tarifa e/ ou frota, além de 

veículos cuja operação tenha sido suspensa por determinação do Órgão 

Gestor;  

VIII Serviço admitido: o serviço realizado, considerado admissível para 

fins de remuneração, de acordo com critérios de aceitação estabelecidos 

pelo Órgão Gestor;  

IX Receita realizada pelos operadores: produto dos resgates dos créditos de 

viagens arrecadados nos validadores e bloqueios pelos operadores e 

compensados pela CCRC;  

X Saldo residual: recurso remanescente em conta corrente, 

movimentada pela DFTRANS, decorrente de créditos de viagens 

comercializados e não resgatados;  

XI Remuneração admitida: o resultado financeiro da operação – sem 

prejuízo da análise da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos – 

realizada em consonância com o serviço especificado.  

Art. 3º O procedimento para a admissão de receitas se inicia com a 

consolidação dos dados pela Comissão Executiva do SBA, nos termos 

seguintes:  

I O Coordenador de Tecnologia da Informação providenciará a emissão 

diária de relatórios circunstanciados contendo as informações acerca da 

operação irregular realizada, demonstrando a remuneração não admitida;  

II O Coordenador Financeiro emitirá os relatórios de operação efetivamente 

realizada, informará a receita da operação não admitida informada pela área 

de tecnologia da informação, aplicará as taxas e emitirá planilha de resgate 

diário, remetendo-a à Coordenação Geral da Comissão Executiva do SBA 

para aprovação;  

III Aprovados os relatórios pelo Coordenador Geral da Comissão Executiva 

do SBA, este determinará a notificação eletrônica dos operadores que 

poderão se manifestar no prazo de 72h (setenta e duas horas), contadas da 

emissão da correspondência;  

IV Em caso de controvérsia, no prazo fixado no item anterior, o operador se 

manifestará por meio eletrônico, demonstrando precisamente o motivo da 

irresignação, não se admitindo manifestações genéricas ou não específicas;  

V Na hipótese do item antecedente, o Coordenador Geral do SBA poderá, 

motivadamente, rejeitar liminarmente a manifestação ou, se o caso, 

determinar diligências e, em após, manter ou modificar a decisão, 

determinando a notificação eletrônica do operador;  
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VI Mantida a decisão ou parcialmente modificada, será retido o valor 

resultante da operação irregular de quaisquer créditos do operador contra o 

SBA, observado o disposto no artigo 5º da presente Instrução;  

VII Caso não se resigne, o operador poderá interpor perante a Coordenação 

do SBA - no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas da emissão da 

correspondência, recurso, sem efeito suspensivo, para o Diretor Geral da 

DFTrans, sendo que a decisão que julgar o recurso será definitiva e em última 

instância;  

VIII Consolidados os valores para o repasse, a Comissão, por maioria, 

atestará os relatórios e os remeterá à Diretoria Administrativo - Financeira 

para o resgate dos créditos admitidos;  

IX Os créditos decorrentes da remuneração não admitida integram o 

saldo residual e deverão ser transferidos para conta corrente específica 

até a sua integração ao Fundo de Transportes de que trata o artigo 50 e 

seguintes da Lei n. º 4.011, de 12 de setembro de 2007, como superávit da 

operação;  

X Os Relatórios serão remetidos eletronicamente aos operadores, 

diariamente, até as 14h (catorze horas), salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito.  

§ 1º Os operadores autônomos poderão ser representados por cooperativas 

integradas, exclusivamente, por operadores do STPC/DF.  

§ 2º É responsabilidade exclusiva dos operadores do Sistema de Transporte 

Público do Distrito Federal, a inserção dos dados relativos à operação no 

Sistema de Bilhetagem Automáticos, excluídos aqueles cuja inserção seja da 

competência da Comissão Executiva.  

Art. 4º A Diretoria Financeira, recebendo os relatórios, depois de os conferir, 

os remeterá ao Diretor Geral para autorização do resgate.  

Art. 5º Os valores retidos decorrentes do serviço não admitido englobarão a 

receita da bilhetagem eletrônica, a decorrente dos subsídios instituídos pelo 

Poder Público e a arrecadada em dinheiro durante a operação, devendo esta 

última ser descontada dos créditos devidos ao operador, seja do resgate de 

créditos do SBA ou, ainda, do pagamento dos subsídios acima citados.  

Art. 6º Os operadores deverão, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados 

da publicação desta Instrução, apresentar à Comissão de Gestão do SBA, o 

endereço eletrônico, sendo que será de sua exclusiva responsabilidade a 

utilização do endereço, inclusive quanto à destinação diversa e acesso 

indevido por pessoas desautorizadas, reputando-se válidas as comunicações 

que forem realizadas utilizando-se do endereço informado oficialmente.  

Art. 7º As Diretorias Técnica e Operacional da DFTrans deverão informar, 

em tempo real, à Comissão Executiva do SBA as interdições, as liberações de 

veículos e as alterações na operação das linhas e demais alterações cadastrais.  

Parágrafo Único. Os Diretores Técnico e Operacional juntamente com o 

Coordenador Geral da Comissão Executiva do SBA informarão os endereços 

eletrônicos das respectivas Diretorias e da Coordenação para a comunicação 

de que trata caput deste artigo.  

Art. 8º O Diretor Administrativo da DFTrans providenciará a abertura de 

conta corrente no Banco de Brasília – BRB para a movimentação dos 

recursos de que trata esta Instrução.  

Art. 9º Os prazos fixados em horas contam-se de minuto em minuto.  
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Art. 10 Aplica-se o procedimento constante desta instrução para as retenções 

anteriores, sem que haja, antes do trânsito em julgado administrativo 

definitivo cujo resultado seja favorável ao operador, liberação de qualquer 

valor retido.  

Art. 11 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instrução nº 

180, de 7 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal de 8 de novembro de 2001.  

 

 Posteriormente editou-se a Instrução nº 102, de 18/05/2012, alterada pela 

Instrução nº 107, de 10/05/2013, que definiu “procedimentos e prazos para a 

implementação do repasse às operadoras/permissionárias (os) de transporte coletivo do 

Distrito Federal, dos valores previstos nas Leis nº 4.582 e 4.583, ambas de 8 de julho de 

2011, bem como da prestação de contas relativa à utilização dos valores repassados no 

pagamento salários e benefícios dos empregados dos operadores do Sistema de 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF)” (art. 1), além de indicar a 

composição da Comissão de Auditoria, na forma seguinte: 

 

 rt. 1º  sta Instrução tem por objeti o definir os procedimentos e prazos para 

a implementação do repasse  s operadoras/permission rias (os) de transporte 

coletivo do Distrito Federal, dos valores previstos nas Leis nº 4.582 e 4.583, 

ambas de 8 de julho de 2011, bem como da prestação de contas relati a   

utilização dos  alores repassados no pagamento sal rios e benef cios dos 

empregados dos operadores do  istema de  ransporte   blico  oleti o do 

Distrito Federal (STPC/DF).  

 rt. 2º  ara fins desta Instrução, considera-se:  

I -  rgão  estor   ransporte  rbano do  istrito  ederal –    rans, 

respons  el pela gestão, planejamento, fiscalização, e ecução, operação e 

controle de transportes coletivos urbanos do Distrito Federal;  

II -  istema de  il etagem  utom tica (   )  institu do pela  ei nº 4.011, 

de 12 de setembro de 2007;  

III -  omissão   ecuti a do      comissão composta pelo  oordenador 

Geral do SBA, que a presidirá, pelo Coordenador Financeiro do SBA, pelo 

Gerente de Tecnologia do SBA e pelo Gerente Financeiro do    , 

designados pelo  iretor  eral da    rans, com compet ncia para operar, 

gerir, fiscalizar, e ecutar, planejar e controlar o  istema de  il etagem 

 utom tica   

IV – Comissão de Auditoria: comissão composta por três servidores 

públicos efetivos da Carreira de Transportes Urbanos do Distrito, 

designada pelo Diretor Geral, dentre os servidores em exercício na 

Autarquia, com competência para analisar os relatórios do repasse e a 

prestação de contas realizadas pelos operadores; (NR dada pela Instrução 

nº 107, de 10/05/2013).  

  -  peradores do  istema de  ransporte   blico  oleti o do  istrito 

 ederal  a  ompan ia do  etropolitano do  istrito  ederal –      -  , 

no modo ferro i rio, e, no modo rodo i rio, as empresas e cooperati as 
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operadoras do serviço b sico do     /  , al m dos operadores aut nomos 

do serviço de transporte complementar rural. 

 rt. 3º.   procedimento para o repasse dos  alores de que trata a  ei nº 

4.5 2/2011 e  ei nº 4.5 3/2011 inicia-se com a consolidação dos dados pela 

 omissão Executiva do SBA, nos termos seguintes: 

§ 1º   gestor respons  el pela  rea de tecnologia da informação ou pela  rea 

administrati a pro idenciar  a emissão de relat rios circunstanciados 

contendo as informaç es sobre os cr ditos de idos relati os ao custeio do 

passe li re estudantil e do transporte das pessoas portadoras de necessidades 

especiais – j  descontada a ta a institu da pela  ei nº 445, de 14 de maio de 

1993, remetendo-os   an lise do ser idor respons  el pela gestão financeira 

do SBA. 

§ 2º   gestor financeiro analisar  os relat rios e emitir  parecer t cnico, 

remetendo-o    oordenação da  omissão   ecuti a do     para apro ação. 

§ 3º.  pro ados os relat rios pelo  oordenador, este os remeterá à Diretoria 

Administrativo –Financeira da Autarquia para análise e aprovação. 

§ 4º A Diretoria Administrativo – Financeira da DFTRANS poderá, em 

despacho fundamentado, aprovar ou determinar a realização de diligências 

saneadoras. 

§ 5º Determinadas a realização de diligências saneadoras, a Diretoria 

Administrativo – Financeira devolverá os autos ao Coordenador Geral do 

SBA, indicando os problemas encontrados para saneamento e devolução para 

nova análise. 

§ 6º Aprovados os relatórios, a Diretoria Administrati o –  inanceira 

de ol er  os autos ao  oordenador  eral do     que pro idenciar  a 

notificação eletr nica dos operadores, que poderão se manifestar no prazo de 

24  ( inte e quatro  oras), contado da emissão da correspond ncia. 

§ 7º Em caso de contro  rsia, no prazo fi ado no par grafo anterior, os 

operadores poderão recorrer, demonstrando especificamente o moti o da 

irresignação, não sendo admitidas manifestaç es gen ricas ou que dei em de 

indicar o ponto fundamental sob o qual versa o recurso, sendo irrecorrível a 

decisão que não admitir o recurso. 

§  º  a  ip tese do par grafo anterior o  oordenador determinar  a 

notificação eletrônica do recorrente acerca de sua decisão devidamente 

motivada que rejeitar o recurso liminarmente. 

§ 9º Admitido o recurso, o Coordenador o remeterá à Diretoria 

Administrativo – Financeira para exercício de juízo de retratação, caso seja 

viável. 

§ 10 Caso a Diretoria Administrativo – Financeira mantenha a decisão, 

remeterá os autos para julgamento pelo Diretor-Geral da DFTrans, que se 

processará nos termos desta Instrução. 

§ 11 Antes de analisar o recurso, o Diretor Geral submeterá o processo á 

análise do órgão jurídico da Autarquia que proferirá parecer vinculante sob a 

questão constante dos autos. 

§ 12 Conhecido o recurso, o  iretor- eral da    rans proferir  julgamento 

no prazo m  imo de 07 (sete) dias  teis, sendo sua decisão definiti a e de 

 ltima inst ncia. 

§ 13  pro ados os  alores a serem repassados, a  omissão   ecuti a do 

   , por maioria, atestar  o  elat rio e o remeter     iretoria 
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Administrativo-Financeira (DAF), com cópia para a Gerência de Custos e 

Tarifas (GCT). 

§ 14  s  elat rios serão remetidos eletronicamente aos. 

§ 15  s operadores de erão encamin ar    omissão   ecuti a do     as 

notas fiscais para ser atestadas, com posterior en io    iretoria 

Administrativo-Financeira (DAF). 

§ 16 A DAF, recebendo os relatórios e as notas fiscais previstos nos § 13 e § 

15, procederá ao repasse dos créditos aos operadores do STPC/DF, 

obedecendo às normas do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010. 

§ 17 O repasse dos créditos de que trata o parágrafo anterior será efetivado 

até o 7º dia útil posterior às datas definidas no § 9º. 

§ 18 A DAF, depois de realizado o pagamento aos operadores, remeterá os 

autos à Comissão de Auditoria para análise e aprovação da prestação de 

contas, bem como dos valores pagos. 

§19 A Comissão de Auditoria deverá diligenciar pessoalmente, quando 

julgar necessário e terá livre acesso ao sistema de bilhetagem 

automática, aos processos, á prestação de contas e às informações 

correlatas. (NR dada pela Instrução 107, de 10/05/2013). 

 rt. 4º  ara efeito do § 10º do artigo 3º, os operadores aut nomos poderão 

ser representados, para fins de emissão de documento fiscal, por cooperati as 

integradas, exclusivamente, por operadores do STPC/DF.  

 rt. 5º  s operadores de erão manter atualizados, junto   omissão 

  ecuti a do    , o endereçoeletr nico, cuja utilização ser  de sua 

e clusi a responsabilidade, inclusi e quanto  destinação di ersa e acesso 

inde ido por pessoas desautorizadas, reputando-se   lidas as comunicaç es 

que forem realizadas utilizando-se do endereço informado oficialmente.  

 rt. 6º  ompete       analisar e emitir relat rio conclusi o acerca das 

prestaç es de contas de que tratam o artigo 2º, § 6º da Lei nº 4.582/2011 e o 

artigo 2º, § 8º da Lei nº 4.462/2010.  

§ 1º    erente de  ustos e  arifas ter li re acesso e poder , de of cio, 

requisitar informaç es relati as a administração, contabilidade, recursos 

econômicos e financeiros dos operadores e à regularidade do cumprimento 

das legislações trabalhista, previdenciária e tributária, referente aos 

benefícios de que tratam as leis mencionadas.  

§ 2º  ica deferida      a possibilidade de consulta direta ao  rgão  ur dico 

desta Autarquia para assessoramento, a qualquer tempo, acerca do 

cumprimento da presente Instrução.  

 rt. 7º  l m do encamin amento das notas fiscais, nos termos do art. 3º, § 10 

desta Instrução, os operadores de erão, sob pena de suspensão e de 

de olução dos  alores recebidos, nos termos da  ei nº 4.5 2/2011 e  ei nº 

4.462/2010, prestar contas da destinação dada aos  alores repassados na 

forma e conteúdo especificados nos ANEXO I – Resumo do Pagamento das 

Despesas com Pessoal e ANEXO II – Composição das Obrigações 

Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias.  

§ 1º A documentação necessária para a prestação de contas a que se refere o 

caput deverá ser encaminhada à GCT até o vigésimo dia útil do mês 

subseqüente ao de referência.  

§ 2º As planilhas dos ANEXOS I e II deverão ser entregues em meio físico 

(impressos) e em meio digital (arquivo de extensão .XLS ou .XLSX – 

Microsoft Excel ou similar compatível), gravados em CD/DVD.  
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§ 3º Os documentos comprobatórios referidos no ANEXO I deverão ser 

entregues somente em meio físico, com as devidas autenticações requeridas.  

§ 4º A GCT, de posse do relatório referido no § 8º do art. 3º, bem como da 

supracitada prestação de contas, emitirá, em até 10 (dez) dias úteis, relatórios 

conclusivos acerca da utilização dos valores repassados, por cada operadora.  

§ 5º A prestação de contas será submetida, juntamente com o relatório 

analítico de lavra da GCT, à Comissão de Auditoria para análise e aprovação 

no prazo de dois dias úteis.  

§ 6º. Verificado o descumprimento de quaisquer das condições apresentadas 

nos parágrafos anteriores, a GCT ou a Comissão de Auditoria, quem detectar 

o descumprimento, comunicará o fato à DAF, que adotará as providências 

para a suspensão imediata do repasse dos créditos referido no § 11 do art. 3º.  

§ 7º Na hipótese de suspensão do repasse, este somente será retomado 

quando da apresentação da totalidade dos documentos requeridos para a 

prestação de contas, na forma e conteúdo especificados no caput deste artigo.  

§ 8º As prestações de contas serão autuadas em processos administrativos 

específicos para cada operador, por mês de referência.  

§ 9º As prestações de contas referentes ao período de abril de 2011 a abril de 

2012 deverão ser encaminhadas à GCT na forma e conteúdo definidos neste 

artigo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contado da publicação desta 

Instrução, sob pena de suspensão imediata dos repasses dos benefícios de que 

tratam a legislação de regência. 

Art. 8º Da decisão terminativa da Comissão de Auditoria ou da GCT, caberá 

recurso sem efeito suspensivo que se processará na forma do Art. 2º, §9º e ss. 

desta Instrução.  

 rt. 9º  sta Instrução entra em  igor na data de sua publicação.  

 rt. 10.  e ogam-se as disposiç es em contr rio, em especial as Instruç es 

nº 208, de 27 de dezembro de 2011 e nº 43, de 22 de fevereiro de 2012.  

           I              

 

 Apesar da edição das normas em referência, o procedimento não é adotado pelo 

órgão gestor, na medida em que deveria haver integração entre as unidades orgânicas 

para adoção das providências de alçada de cada uma. Em nenhum momento a área de 

fiscalização do órgão gestor do SBA foi acionada para apurar e autuar os infratores na 

prestação dos serviços integrantes do STPC/DF, na verificação que deveria ser feita 

permanentemente através do sistema informatizado TDMax/SBA; ao contrário, como já 

dito várias vezes, o acesso foi restringido e nenhum servidor da carreira integra a 

Comissão de Auditoria do SBA. 

 Já para a Comissão de Auditoria, que, repita-se, não possui em sua composição 

nenhum servidor integrante da Carreira de Auditoria Fiscal de Atividades Urbanas do 

Distrito Federal, o acesso, ao que parece, é irrestrito e ilimitado, nos termos do § 19, do 

art. 3º, da Instrução nº 102, de 18/05/2012, com nova redação dada pela Instrução nº 

107, de 10/05/2013. 
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 Convém ressaltar que, com advento da Lei nº 4.582, de 07 de julho de 2011, a 

gratuidade concedida aos portadores de necessidades especiais passou a ser 

integralmente custeada pelo Distrito Federal, por intermédio do DFTrans, razão pela 

qual o controle dessa receita pública deveria ser feita com os rigores necessários à 

correta aplicação dos recursos públicos pelo órgão gestor, onde, no mínimo, o cadastro 

dos portadores de necessidades especiais deveria ser coincidente com o constante na 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, de conformidade 

com o previsto no § 2º, do ar. 12 da lei em referência. 

 A título de exemplo das diversas irregularidades ocorridas com a falta de 

controle em relação aos cartões de gratuidade dos portadores de necessidade especiais, 

pode-se extrair da análise do Extrato de Conta Corrente do Sistema TDMax, do SBA, 

no período entre 05/12/2012 a 20/05/2013, referente ao beneficiário – JAILSON 

FONSECA, cadastro 856168 (cópia em anexo), que esse beneficiário possui ou possuiu 

sete (7) cartões de gratuidade de números 1.109.214.090, 3.792.859.581, 1.139.697.098, 

1.097.874.971, 1.091.949.323, 1.095.414.891 e 1.095.338.907, com diversos registros 

de utilizações acima do limite legal. Não bastasse isso, há ainda registros de utilizações 

concomitantes de mais de um cartão e de cartões, com status de bloqueado, após a data 

de bloqueio. 

 O Relatório de Inspeção nº 01/2011 – DIMAT/CONIE/CONT/STC, produzido 

Controladoria-Geral da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito 

Federal, em 10 de novembro de 2011, sobre a falta de controle da gratuidade concedida 

aos portadores de necessidades especiais, assim ressaltou: 

 

7. FALTA DE CONTROLE DA GRATUIDADE CONCEDIDA AOS PNES 

2. Durante os trabalhos de acompanhamento da assunção da operação do 

Sistema de Bilhetagem Automática, constatou-se que o sistema TDMAX traz 

registros de utilização acima da permitida por alguns dos usuários contemplados 

pelos benefícios da gratuidade para portadores de necessidades especiais, fato 

este que já havia sido constatado pela Comissão Executiva que de Ocupação 

Provisória da Fácil. Tal situação tornou-se especialmente grave com o advento 

da Lei n
o
 4.582, publicada em 8 de julho de 2011, a qual prevê que o 

ressarcimento integral dos custos dessa gratuidade aos operadores do STPC-DF 

ocorrerá as custas do erário distrital. 
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3. A referida norma legal traz em seu art. 5 a limitação de quatro viagens 

diárias para os PNEs e o dobro para os PNEs que possuem o benefício com 

acompanhante. Porém, analisando os relatórios do TDMAX percebe-se que essa 

limitação legal não está configurada no sistema, os cartões dos PNEs estão 

gravados sem qualquer limite, existindo usuários com até 72 viagens diárias 

(Cartão 3.709.363.403 em 14/07/2011), restando claro que a Fácil nunca 

cumpriu as determinações contidas nos artigos 5
o
 e 6

o
 da Portaria Conjunta n

o
 02, 

da Secretaria de Estado de Transportes e de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania do DF, de 27 de agosto de 2008, que estabeleciam o limite em 8 

viagens individuais ou 16 com acompanhante, para o bloqueio do cartão e 

apuração do uso indevido. 

 

4. Cabe ressaltar que os registros do sistema TDMAX trazem evidências da 

conivência e envolvimento de alguns dos prepostos, motoristas e cobradores, das 

operadoras do sistema com a utilização irregular desse benefício. Por exemplo: o 

cartão 1.269.336.010 do usuário 236621(PNE com direito a acompanhante) foi 

utilizado 173 vezes em um período de 3 dias, 11/07/2011 a 13/07/2011, sempre 

nas linhas 366.1 e 0.366, da COOTRANSP, tendo sempre como motorista o de 

matricula GDF 029297 e os cobradores GDF 011459 e 157783. Da mesma forma 

foram encontradas evidências de que alguns funcionários da operadora Expresso 

São José desviavam o faturamento com a utilização do cartão 1.223.971.498 do 

usuário PNE 243194. Tais situações são tipificadas pelo Código Penal como o 

crime de peculato, art. 312, já que os empregados das operadoras são 

equiparados a funcionários públicos nos termos do art. 327, § 1
o
 da mesma lei. 

 

5. Diante da situação essa Secretaria de Transparência emitiu a Solicitação 

de Ação Corretiva n
o
 09/2011, datada de 15 de julho de 2011, e as Solicitações 

de Auditoria n
o
 07/2011 e 08/2011, recomendando ações imediatas visando sanar 

os problemas encontrados. Diante das irregularidades comunicadas à 

DFTRANS, a Comissão Executiva do SBA tomou as seguintes providências: 

 

a) Bloqueou o cartão de 56 beneficiários, inclusive de 6 recolhidos no 

Metrô-DF, e solicitou que fossem instaurados processos administrativos para a 

suspensão do benefício dos usuários nos termos do art. 8 da Lei n
o
 4.582/2011; 
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b) Deu ciência das evidências de conivência aos operadores COOTRANSP e 

Expresso São José que comunicaram terem demitido os funcionários envolvidos 

por justa causa; 

c) Deu ciência dos fatos ao delegado titular Chefe de Polícia da Vigésima 

Sexta Delegacia de Polícia Civil do DF; e 

d) Criou procedimento para identificar utilização dos cartões acima do limite 

diário para que sejam bloqueados. 

 

6. Apesar dessas ações indicarem o interesse da Comissão Executiva de 

inibir a utilização irregular da gratuidade por parte de alguns beneficiários, ações 

mais efetivas devem ser imediatamente adotadas, como: inserir no sistema ou 

nos cartões a limitação legal do número de viagens diárias tornando impossível a 

utilização dos mesmos em número superior ao limite legal. Cabe ainda ressaltar 

que a Lei n
o
 4.582/2011 em seu art. 12, § 2

o
 prevê o recadastramento dos 

beneficiários num prazo de 90 dias da publicação, que ainda não havia sido 

iniciado durante os trabalhos de auditoria. Cabe observar que o cadastro dos 

PNEs no TDMAX não contém as informações necessárias para a correta 

identificação dos usuários, campos de endereço estão cadastrados com 

informaç es como “endereço principal”, o nome da mãe traz informações como: 

Mãe, *, etc., (...) 

 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

f) Sanear imediatamente o cadastro dos PNEs procedendo junto a 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania o recadastramento dos 

beneficiários dentro do prazo estabelecido pela Lei n
o
 4.582/2011; 

  

g) Inserir no sistema TDMAX ou nos cartões dos beneficiários os limites 

de utilização diária trazidos na Lei n
o
 4.582/2011 evitando assim que os 

beneficiários façam utilização do benefício acima do limite legal; 

 

h) Recolher, suspender ou bloquear o cartão dos beneficiários que estão 

utilizando indevidamente o benefício e instaurar processo administrativo 

sumário para a apuração das irregularidades, concedendo o devido 

contraditório, nos termos do art. 8 da Lei n
o
 4.582/2011; 

i) Instaurar Processo de Sindicância para apurar as responsabilidades 

pelo acompanhamento inadequado do SBA, visto que, a utilização 

inadequada do benefício de gratuidade pelos portadores de necessidades 

especiais vem de longa data, lembrar que a legislação anterior limitava o 

benefício a oito ou dezesseis viagens; 
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j) Instaurar processo de Tomada de Contas Especial em função do 

prejuízo causado ao erário em função da utilização da gratuidade acima dos 

limites estabelecidos na legislação vigente. 

 

Um ano e oito meses após as irregularidades detectadas pela Secretaria de 

Estado de Transparência e Controle do DF, não houve de parte do dirigente da 

Autarquia o cuidado em evitar que novos ilícitos fossem praticados na gestão e repasse 

dos recursos públicos pela utilização do cartão gratuidade dos beneficiários da Lei nº 

4.582, de 07 de julho de 2011, tanto que, caso haja confirmação dos fatos relatados por 

fonte informal, os prejuízos aos cofres públicos podem ultrapassar a quantia de R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais) só no ano de 2012. 

Além do mais, existe a necessidade de apuração e responsabilização pelos 

ilícitos praticados; para tanto, o DFTrans deveria ter procedido auditoria no sistema 

informatizado TDMax do SBA, realizando o acompanhamento permanente da operação 

dos serviços que integram o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal 

–     /  , tanto pela  omissão de  uditoria constitu da para “analisar os relat rios do 

repasse e a prestação de contas realizadas pelos operadores” (inciso I , do art. 2º, da 

Instrução nº 102, de 18/05/2012, alterada pela Instrução nº 107, de 10/05/2013, que, 

aliás, não possui nenhum auditor fiscal em sua composição), quanto pelos integrantes da 

Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de 

Especialização Transportes, que devem ter acesso irrestrito às informações registradas 

no TDMax/SBA (incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, do art. 6º, da Lei nº 2.706, de 

27/04/2001), para o pleno exercício de suas atribuições, como se vê abaixo: 

Art. 6° Sem prejuízo do disposto no art. 2°, compete privativamente ao 

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização 

Transportes: 

I - fiscalizar a operacionalidade do Sistema de Transporte Público Coletivo 

do Distrito Federal e dos serviços de táxis, metrô, transporte privado, 

terminais rodoviários, rodoferroviários e metroviários; 

II - fiscalizar a observância dos termos dos contratos de concessão, permissão 

e autorização do transporte de passageiros; 

III - realizar vistorias e inspeções, bem como verificar o cumprimento das 

normas específicas de concessão, permissão e autorização do transporte de 

passageiros; 
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IV - lacrar e deslacrar veículos, notificar e autuar concessionários, 

permissionários e autorizatários do transporte de passageiros; 

V - fiscalizar o cumprimento de tabelas horárias e itinerários e a alocação de 

frota de acordo com a escala; 

VI - efetuar a fiscalização dos documentos de operação e de arrecadação 

dos concessionários, permissionários e autorizatários do transporte de 

passageiros; 

(...) 

IX - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos e das especificações 

operacionais do transporte de passageiros do Distrito Federal e dos serviços 

de táxis; 

X - coordenar, executar levantamentos e emitir laudos que subsidiem a 

criação ou a extinção de linhas e paradas de ônibus; 

XI - autuar os procedimentos irregulares adotados por concessionários, 

permissionários, autorizatários ou prepostos do transporte de passageiros; 

(Grifou-se). 

 O Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – 

STPC/DF, aprovado pelo Decreto nº 30.584, de 16/07/2009, estabelece os meios de 

registro de infrações praticadas pelos operadores dos serviços que compõem o 

STPC/DF, na forma seguinte: 

Art. 79. Constitui infração a ação ou omissão que importe a inobservância, 

por parte dos delegatários e seus empregados ou prepostos, das disposições 

constantes deste Regulamento, do Código Disciplinar Unificado, das demais 

normas aplicáveis, do Edital de Licitação e do Contrato de Adesão. 

Parágrafo único. Dependendo da sua natureza ou tipicidade, as infrações 

serão documentadas das seguintes maneiras: 

I – pela fiscalização de campo; 

II – por registros de aparelhos do SBA e do sistema de controle da oferta 

e demanda; 

III – por registros de aparelhos destinados à contagem de passageiros, 

registro de velocidade, distância, localização e tempo de percurso; 

IV – por arquivos ou registros comprobatórios dos serviços. (Grifou-se). 
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Com a restrição de acesso do sistema informatizado TDMax do SBA aos 

integrantes da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de 

Especialização Transportes, bem como pela ausência de servidor da citada carreira na 

composição da Comissão de Auditoria prevista nas Instruções nºs 187, de 07/11/2011 e 

102, de 18/05/2012, alterada pela Instrução nº 107, de 10/05/2013, várias providências 

deixam de ser adotadas para o perfeito funcionamento do STPC/DF e os infratores 

deixam de ser punidos, tornando-se um empecilho ao pleno exercício das atribuições 

dos auditores fiscais e um incentivo à prática de infrações pelos operadores dos serviços 

que integram o STPC/DF e à continuidade das falhas na gestão do SBA, como nos 

presentes casos.  

Cumpre ressaltar que apesar das diversas restrições impostas aos integrantes da 

Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de 

Especialização Transportes, ao exercício das atribuições legais de que são titulares, 

através de instruções normativas expedidas pela Direção Geral da Autarquia, o corpo 

fiscal do Estado não ficou inerte, que, vigilante, conseguiu levantar fatos que podem 

demonstrar as irregularidades praticadas, as quais sequer foram ventiladas pelos 

legitimados pelo ato normativo autárquico. 

 

DO PEDIDO 

 Por todo o exposto, requer sejam adotadas, por esse órgão de fiscalização, 

medidas garantidoras dos direitos dos usuários dos serviços de transporte público 

coletivo do Distrito Federal, de ter à sua disposição um serviço adequado, conforme 

previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 335, 336, IV e 342, II e III, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal) e na Lei nº 8.987, de 13/02/1995 (art. 1º), garantindo-lhes, 

para tanto, a efetiva atuação do corpo fiscal do Estado através dos integrantes da 

Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de 

Especialização Transportes, a partir da garantia de acesso irrestrito ao sistema 

informatizado TDMax/SBA, bem como a apuração dos possíveis ilícitos praticados na 

prestação dos serviços que compõem o STPC/DF e na gestão do Sistema de Bilhetagem 

Automática - SBA, por ação ou omissão dos responsáveis que, direta indiretamente, 

tenham sido causadores de possíveis danos ao erário e à credibilidade no funcionamento 

do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, nos mecanismo de 

controle de operação dos serviços, na movimentação financeira dos recursos aplicados 

no ressarcimento da gratuidade no transporte público coletivo integrante do Sistema de 
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Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, para as pessoas com deficiência, 

prevista na Lei nº 4.582, de 07 de julho de 2011. 

Brasília-DF, 07 de junho de 2013 

Ricardo Leite de Assis 

Presidente 
 

 

 


