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ANEXO 19  
MODELO DE REQUERIMENTO PARA 

ATERAÇÕES OPERACIONAIS EM LINHA REGULAR 
 
 
À CTRC: Competências: Artigos 20,35,36,46,54,55, 
 
À DOP: Competência: Artigos 16,18,21,29,40 (parcial e metropolitano) 73 
 
AO DER/CONSELHO DIRETOR: Competência: Artigos 40(direto, executivo e leito), 71, 86, 92 
 
 
 
Qualificação Completa da empresa, incluindo nº de registro no DER, e-mail, para tratamento do 
assunto. 

 
I – DO PEDIDO 
 
Vem perante Vossa Senhoria requerer: indicar o pedido nos termos técnicos do 

regulamento 
 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 
O(s) pedido(s) fundamenta-se no artigo xx do Decreto 18121/2000 e... 
 
Prolongamento de linha – Art. 16 e 17 
Alteração de itinerário – Art. 18 
Inclusão e Exclusão de Ponto de Seção – Art. 20 
Paralisação de linha Art.21 
Desconto no preço de passagem – Art. 29  
Alteração de Horários e ou frequência de viagem – Art. 35  
Alteração de tempo de duração de viagem e local de parada refeição – Art. 36 
Implantação de Serviço Complementar – Artigo 40 
Análise de Defesa de Auto de Infração: Art.73 
Requisição de linha provisória Art.86 
Autorização linha provisória em função de desmembramento de município e ou 
requisição de linha provisória Art.92 
 
 
III – DA JUSTIFICATIVA: 
 
 
Detalhar os motivos da solicitação com objetivos e consequências pretendidas 
 

 
    IV – DA VINCULAÇÃO COM OUTRA SOLICITAÇÃO 
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                Cabe observar que a presente solicitação esta diretamente vinculada com a solicitação 
de .... na linha ..., portanto, solicita-se análise conjunta, sob pena de inviabiliza as demais 
alterações operacionais vinculadas. 
 
 
      V – DA EXCLUSIVIDADE 
 

1. Informamos que se trata de linha/Trecho atendida(o) exclusivamente pela 
requerente, portanto que dispensa de acordo de outras concessionárias, ou 
publicação em Diário Oficial (quando for o caso). ou empresas; 

 
2. Por se tratar de linha ou trecho não exclusivo, anexamos o “de acordo” da(s) 

empresa(s) que também opera(m) o trecho, podendo o pedido ser dispensado de 
publicação em Diário Oficial; 

 
3. Por se tratar de linha ou trecho não exclusivo e por não ter obtido o “de acordo” 

da(s) empresa(s) que também opera(m) o trecho, o pedido deverá ser publicado 
em Diário Oficial. 

 
 

VI – DOS REQUISITOS PARA ANÁLISE 
 
Visando facilitar e agilizar a análise do órgão Gestor a requerente anexa ao pedido: 
 

1. Tabela de Horários e de preços vigentes e pretendidos quando for o caso; 
2. Tabela de Horários e de preços pretendidos quando for o caso; 
3. ItineGeo atual detalhando itinerário pontos de embarque e de lanche atual 
4. ItineGeo pretendido detalhando itinerário pontos de embarque e de lanche 

pretendidos (quando for o caso); 
5. Croqui ou mapa indicativo comparativo, com itinerário atual e pretendido, 

quando for o caso de prolongamento e alteração de itinerário; 
6. Croqui ou mapa indicativo comparativo, com itinerário da linha e do serviço, 

quando se tratar de implantação de serviço complementar. 
7. Dados Estatísticos (MMPH) da linha ou seção a que se refere o pedido, 

referente aos três últimos meses de operação.; 
8. Outros que julgar necessário para o entendimento e análise do pedido. 

 
VII – DO PEDIDO 

  
 Pelos fatos e fundamentos expostos, requer o DEFERIMENTO do pedido, em 
conjunto com os demais pedidos vinculados.       
 
 

_____________________ de ____ de _________________ de _________ 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura com identificação nome e função do requerente 


