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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Presidência
ATA

ATA
ATA DA 1358ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB
Dia: 29 de setembro de 2020
Horário: 14h30
DOS PARTICIPANTES
Par cipantes: Chancerley de Melo Santana - Diretor Presidente, Vítor César Ba sta Aveiro - Diretor Técnico
e 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 de Operações, José Ailton Ferreira Lima - Gerente
Financeiro e Maria Cecília Mar ns Lafetá – Chefe de Gabinete.
DA ABERTURA DOS TRABALHOS

de quórum.

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à veriﬁcação

Abordou questões a respeito da nova Estrutura Organizacional da TCB. Esclareceu que o
trabalho desenvolvido da nova estrutura, que é composto do novo organograma e tabela de empregos em
comissão, foi elaborado logo que esta Diretoria tomou posse em 2019 e levou mais de 15 (quinze) meses
para aprovação. Na ocasião, apesar de os valores dos cargos da TCB serem muito defasados em relação às
demais empresas públicas do DF, não foi requerida nenhuma adequação desses valores. Porém, no decorrer
deste período, com a decisão em transferir a operação e a gestão do transporte escolar para a TCB, o qual
compõe agora o Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal, diante desta nova realidade da
TCB, em planejar e processar diversas licitações, executar contratos com monta superior a R$ 130.000.000,00
(cento e trinta milhões de reais) anuais, a estrutura aprovada necessita de ajustes pontuais. Além destas
questões do transporte escolar, esclareceu ainda o Sr. Presidente que estão sendo implantados outros
projetos, como o TCB Acessível, e com a criação das Unidades de Governança Interna, diversos trabalhos
técnicos exigidos pela Lei das Estatais, de nº 13.303/2016, que estavam pendentes, devem ser elaborados.
Feitas essas considerações, o Sr. Presidente apresentou quanto a necessidade de se estudar um reforço de
cargos técnicos para desenvolvimentos dos trabalhos da Presidência, SUPPE, DAF e DT, e o alinhamento de
alguns cargos como Chefe de Gabinete, Chefe da ASJUR e da Unidade de Licitação e Compras. Assim, após o
debate entre o Colegiado a respeito deste tema, foi acolhida de imediato pelos Diretores quanto a
proposta de reforço imediato da equipe de assessoramento técnico das Diretorias e a melhoria da
remuneração dos cargos mencionados, devendo o Sr. Presidente relatar o assunto, em processo especíﬁco,
para a decisão formal da Diretoria Colegiada e submeter à aprovação do Conselho de Administração.
O Sr. Presidente levou ao conhecimento da Diretoria Colegiada o processo de Auditoria
Externa, autuado sob o nº 00480-00003960/2020-18, encaminhado pela Controladoria-Geral do Distrito
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Federal. Solicitou apoio da Diretoria Técnica para prestar os esclarecimentos rela vos ao "kit de
abastecimento" a que se refere o Contrato nº 03/2017, objeto da Ação de Controle nº 02/2019 DIESP/COICA/SUBCI/CGDF.
O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Diretor Técnico informações sobre o processo de aquisição de
mini-ônibus (00095-00000293/2020-11). Este reportou a necessidade de ajustes no Termo de Referência,
evidenciada a par r de ques onamentos levantados por um importante fornecedor do seguimento.
Comprometeu-se a realizar as adequações o mais brevemente possível.
Em seguida, o Sr. Gerente Financeiro apresentou uma planilha de execução orçamentária que
demonstra suﬁciência de orçamento para cumprimento das obrigações do presente exercício.
Com a palavra, o Sr. Superintendente de Planejamento e Projetos Especiais informou
a Diretoria Colegiada acerca da vistoria técnica realizada na empresa vencedora do certame das vans do
projeto TCB Acessível, na cidade de Guarulhos/SP. Esclareceu que, segundo informações prestadas
pelo Diretor Comercial da empresa, a montadora está com diﬁculdades para entregar os veículos licitados e
que a alta do dólar também elevou os preços pra cados pelo mercado. Disse, ainda, que o Diretor Comercial
se comprometeu a apresentar à TCB um relatório consolidado dos alegados impactos ﬁnanceiros, mas que
até a presente data o documento não foi entregue.
O Sr. Superintendente submeteu à apreciação da Diretoria Colegiada minuta de Acordo de
Cooperação Técnica (47674414) que espelha meses de trata vas e reuniões com a UnB e consolida interesse
comum com vistas ao desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados a pesquisa, ensino,
extensão e desenvolvimento ins tucional, com ênfase na melhoria dos processos de mobilidade. A proposta
foi acolhida pelos Diretores que manifestaram interesse pela assinatura do documento.
Prosseguindo, o Sr. Superintendente propôs a realização de uma edição virtual do Seminário
"Open Thinking", ainda no ano de 2020. Propôs também a realização de estudos preliminares para o
desenvolvimento de uma parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, visando realizar o
monitoramento de toda a frota tarifária do DF. Ambas as propostas foram acolhidas pelos Diretores.
PAUTA
APROVAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO - 47815687
A Diretoria Colegiada aprovou por unanimidade a Carta de Serviços ao Cidadão, ins tuída pelo
Decreto 38370 de 27/07/2017.
NOVO REGIMENTO INTERNO - PROCESSO 00095-00000566/2020-27
Por força do Art. 31, II, do Estatuto Social da TCB, a Diretoria Colegiada aprovou o
encaminhamento da proposta de novo Regimento Interno ao Conselho de Administração, a quem compete
aprovar, por força do Art. 23, VII, do mesmo diploma norma vo.
DO ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Às 17h23 deu-se por encerrada a reunião.
MEMBROS:
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CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor Presidente
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 06/10/2020, às 09:37,
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 VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 0060583-2,
Diretor(a) Técnico(a), em 06/10/2020, às 15:06, 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 06/10/2020, às 15:55, 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= 48414250 código CRC= 212E27FE.
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