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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Presidência
ATA DA 1337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB
Dia: 03 de setembro de 2019
Horário: 15h

DOS PARTICIPANTES
Par cipantes: Chancerley de Melo Santana - Diretor Presidente, Vítor César Ba sta Aveiro – Diretor
Técnico, Jorge Maurício Rodrigues da Silva – Diretor Administra vo e Financeiro
Convidados: William Frederico Carneiro de Almeida – Superintendente de Planejamento e Projetos
Especiais, Carlos André dos Santos Carneiro Mac Ginity – Gerente Técnico, Luiz Carlos Delﬁno do
Nascimento - Gerente Administra vo e Financeiro, Maria Cecília Mar ns Lafetá – Chefe de Gabinete.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS
Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, em seguida,
passou à veriﬁcação de quórum.
O Gerente Técnico comunicou que o mês de agosto foi encerrado com saldo posi vo tanto
na arrecadação da operação quanto no número de viagens. Pela primeira vez em vários anos, em virtude
de trabalho sério da atual gestão.
O Diretor Técnico informou que os novos ônibus começarão a chegar entre os dias 10 e 15
de setembro, passarão por uma revisão na concessionária e serão entregues à TCB até o dia 20 de
setembro.
Informou também que houve uma previsão de diminuição do consumo de diesel de
648.000 para 465.000 litros/ano, decorrentes do reajuste de rotas e linhas, o que contribuiu para o
aumento da receita. Já foram comprados pela TCB no corrente ano aproximadamente 150.000 de diesel
sem isenção de ICMS, suﬁcientes ao abastecimento de todos os especiais até dezembro. Sendo assim,
não é necessário realizar mais compras de combus vel sem bene cio tributário.
O Diretor Técnico veriﬁcou inconsistências de informações ao cruzar os dados dos sistemas
SIGA (Autumn) e TDMAX. Levantou a necessidade de se realizar treinamento de nosso corpo técnico a
ﬁm de u lizar a plenitude das funções do SIGA, com a maior acer vidade possível.
O Superintendente trouxe à diretoria informação de que o pedido de suplementação
orçamentária e o processo de emendas parlamentares estão tramitando com boas perspec vas de
aprovação.

PAUTA

ESTAGIÁRIOS
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32869741&infra_siste…
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A Diretoria Colegiada deliberou e aprovou por unanimidade a manutenção do valor da bolsa dos
estagiários e a possibilidade de contratação de estagiários a par r do 1º semestre do curso. Aprovou por
unanimidade, ainda, a realização do Licitação, modalidade Pregão Eletrônico por meio do
COMPRASNET, cujo valor foi es mado em R$765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), tal qual
trata o processo SEI nº 00095-00000571/2019-04.
PROGRAMA DE INTEGRIDADE
A Diretoria Colegiada deliberou e aprovou por unanimidade a criação de Grupo de Trabalho para estudar
a implementação de Programa de Integridade e Compliance, cujo presidente será o Empregado Público
Osmar Quirino da Silva e demais membros Ero des Vieira Lima, Carolina Rolim Cerveira e Bruno
Fernandes Freitas.
PATRIMÔNIO
A Diretoria Colegiada autorizou e aprovou por unanimidade a baixa patrimonial dos dois aparelhos de ar
condicionado veiculares descritos no processo nº 00095-00003189/2018-63.
SUPRIMENTO DE FUNDOS
A Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade a Minuta de Instrução Norma va sobre concessão e
aprovação de Suprimento de Fundos, com a observação feita pelo Diretor Administra vo e Financeiro de
incluir determinação de que a concessão de novo suprimento a um mesmo solicitante somente será
autorizada após a aprovação das contas anteriores.
BIOTIC
A Diretoria Colegiada deliberou e aprovou realização de Termo de Cooperação com a BIOTIC, cuja minuta
consta do processo nº 00095-00001680/2019-31 e será ainda objeto de estudo e aperfeiçoamento.
DO ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Às 16h53 deu-se por encerrada a reunião.
MEMBROS:
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor Presidente/Conselheiro Efe vo
VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO
Diretor Técnico
JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
Diretor Administra vo e Financeiro
Documento assinado eletronicamente por Chancerley de Melo Santana - Matr. 60.593-X,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole vos de Brasília, em 04/09/2019, às 14:49,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 0060583-2,
Diretor(a) Técnico(a), em 05/09/2019, às 14:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA - Matr.
0060615-4, Diretor(a) Administra vo(a) e Financeiro(a), em 05/09/2019, às 16:10, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 27754421 código CRC= 8D8A23A9.
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