
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso completo em EAD 

Plataforma Moodle do IEM 

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 10 de novembro.  

Valor especial do 1° lote para inscrições realizadas até o dia 09/10. 

Curso disponível a partir do dia 10 de agosto.  

 

Objetivos:  

a) Oferecer suporte jurídico para a atual demanda decorrente de 

alterações contratuais em razão da pandemia, para a hipótese de 

suspensão e de rescisão contratual; 

b) Verificar as hipóteses de contratação por dispensa e inexigibilidade e 

a recontratação durante o ano letivo; 

c) Aprofundar a análise sobre o direito ao reequilíbrio econômico-

financeiro, indenizações, ressarcimentos e outras compensações 

financeiras decorrentes da alteração, suspensão e rescisão contratual. 

 

Público Alvo: 

Secretários municipais de educação, responsáveis pelo setor de TE, 

comissão de licitações e assessores técnicos, procuradoria e assessoria 

jurídica e outros interessados no tema. 

 

Carga horária:  

20 horas-aula 

 

Certificado:  



 

Para todos que obtiverem aprovação mínima de 60% na atividade de 

avaliação final, em um período máximo de 30 dias.  

 

Ministrantes:  

Darcí Reali. Advogado, mestre em Direito e docente da Universidade de Caxias do 

Sul, no Curso de Direito, Curso Superior de Gestão Pública e na pós-graduação em 

Direito de Estado e em Direito Ambiental (2005-2015). Diretor do IEM (1997-atual). 

Secretário Municipal de Administração (1993-1997) e assessor jurídico municipal 

(1997-2001). Autor e coautor de vários livros direcionados à Administração 

Municipal, nas áreas de transporte escolar, trânsito, previdência, tributação e meio 

ambiente. Atua há 22 anos, através do IEM, na assessoria e consultoria jurídica e 

administrativa de Municípios. Coautor e organizador dos livros Transporte Escolar: 

Segurança, Qualidade, Responsabilidade; Sinalização Viária: Manual dos Municípios; 

Manual do Motorista e do Operador de Máquinas e de diferentes apostilas sobre 

transporte escolar. Ministra cursos e treinamentos (em diversos Estados do Brasil) 

relacionados aos aspectos legais, administrativos e gerenciais dos municípios, nas 

áreas de gestão da educação, trânsito e transporte escolar. Ministra os cursos 

Transporte Escolar: Regulamento e Fiscalização; Formação de Monitores do 

Transporte Escolar; Monitores do Transporte Escolar: Novas Exigências Legais e 

Regras de Procedimento; Regime de Fretamento do Transporte Escolar no Âmbito 

Municipal; Transporte Escolar: Fatores Críticos de Risco e Metodologia para 

Programa de Prevenção de Acidentes; Plano Municipal do Transporte Escolar e 
outros cursos e jornadas técnicas sobre o tema. 

 

Jair Antunes Montiel. Diretor de Projetos do IEM. Planejador, desenvolvedor e 

revisor do sistema de informática FICATES WEB, com base em amplo estudo da 

legislação e de metodologias de estimativa de custos. Servidor municipal nos 

Municípios de Salvador do Sul-RS (2007-2011), Carlos Barbosa – RS (2012) e 

Tupandi – RS (2012-2014); Vereador na legislatura (2009-2012); Técnico em 

Administração (IFRS), Licenciatura em Filosofia (2015), Ciências Sociais – UFRGS 

(2017-atual). Especialização em Administração Público no Século XXI – UFRS (2020-

atual). Docente em cursos e em treinamentos ministrados pelo IEM na área de 

transporte escolar. Ampla experiência na montagem de planilhas de custo de 

transporte escolar e no suporte aos Municípios que utilizam o sistema de 

informática FICATES WEB. 

 

 



 

 

Como funcionam nossos cursos EAD? 

 

O acesso à plataforma é liberado em até 1 dia útil após o pagamento. O 

aluno tem 30 dias de acesso aos conteúdos e, também, o mesmo período 

para realizar a avaliação ao final do curso.  

A obtenção do certificado dependerá da realização da avaliação final.  

A avaliação final é composta por 10 questões de múltipla escola ou 

verdadeiro e falso. Você poderá realizar duas tentativas e precisa 

acertar 60% das questões para a obtenção do certificado. 

O curso conta com monitoria, portanto, se você tiver dúvidas durante o 

curso, poderá enviá-las pela plataforma, através dos chats disponíveis 

em todos os módulos.  

Este curso conta com 5 Módulos. Os Módulos 1,2,3 e 4 com videoaulas e 

materiais em pdf e, o Módulo 5, de avaliação final. Todos os conteúdos 

em pdf pod em ser baixados durante o período do curso, incluindo 

apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

 

Investimento: 

 

Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
1° lote 2° lote

1 participante R$ 390,00 R$ 410,00

2 participantes R$ 370,00 por pessoa R$ 390,00 por pessoa

3 participantes R$ 350,00 por pessoa R$ 370,00 por pessoa

4 ou mais R$ 320,00 por pessoa R$ 350,00 por pessoa



 

 

 

Pauta do Curso 

 

Modulo 1 

Contratos administrativos de transporte escolar: fundamentos jurídicos 

essenciais 

1. O que são contratos administrativos 

a) Conceito jurídico e abrangência 

b) Transporte escolar e espécie de contrato 

c) O que a Lei de Licitações destaca e o conceito da doutrina 

2. As disposições comuns e as distinções entre os contratos 

administrativos e privados 

3. As fontes do Direito nos contratos administrativos 

4. A natureza sinalagmática dos contratos de transporte escolar 

5. As cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos 

a) A indisponibilidade do interesse público e a coercibilidade 

b) A mutabilidade do regime jurídico e a unilateralidade 

Modulo 2 

Alteração contratual para adequações ao calendário escolar e imposição 

de novas exigências 

6. O interesse público e a necessária adequação contratual 

7. A mutabilidade do regime jurídico e a unilateralidade da declaração 

8. A supremacia do interesse público e a vinculação normativa e ao 

edital 

8.1. O primeiro limite: o edital de licitações 



 

8.2. As demais fontes de Direito 

9. As hipóteses legais de alteração contratual do transporte escolar 

9.1. A alteração unilateral pela Administração  

9.1.1. A unilateralidade e os direitos assegurados 

9.1.2. A unilateralidade relacionada à alteração de projeto ou de 

quantitativos 

9.1.2.1. O limite de valor aditivado no caso de alteração qualitativa do 

objeto 

9.1.2.2. O limite de aditivação por supressão ou aumento dos 

quantitativos 

9.2. A alteração por acordo das partes 

9.3. A alteração dos prazos contratuais 

10. A formalização e a motivação das alterações contratuais 

Modulo 3 

Suspensão e rescisão contratual e nova contratação durante o ano letivo 

11. A suspensão como hipótese administrativa 

12. A rescisão contratual durante o ano letivo 

12.1. O direito aplicável nas rescisões contratuais 

12.2. A rescisão unilateral do contrato 

12.3. A rescisão em razão da calamidade pública 

12.4. A rescisão por iniciativa do contratado 

13. A contratação durante o ano letivo 

13.1. 0s casos de dispensa no transporte escolar 

13.2. A inexigibilidade no transporte escolar 

13.3. A instrução da dispensa e inexigibilidade 



 

Modulo 4 

Reequilíbrio econômico-financeiro e outras repercussões econômicas 

da suspensão, alteração e rescisão dos contratos 

14. O reequilíbrio econômico-financeiro e a repactuação dos valores 

contratados 

15. O dever público de assegurar o transporte escolar 

16. Distinção entre equilíbrio econômico-financeiro, reajuste  e 

repactuação contratual 

16.1. A questão do reajuste de preços 

16.3. O reequilíbrio econômico-financeiro e outras formas de 

ressarcimento ou indenização 

17. As diversas formas de compensação econômica pela oneração dos 

contratos administrativos 

18. A situação especial de alteração do calendário escolar em razão da 

calamidade pública 

19. Apontamentos doutrinários e jurisprudenciais 

20. A imperatividade da lei de licitações: o dever de ressarcimento dos 

prejuízos e do custo de desmobilização, nos casos de rescisão 

21. A repactuação por acordo das partes 

22. A especificação dos valores a serem repactuados para o reequilíbrio 

econômico-financeiro e outras compensações financeiras 

Módulo 5 

Avaliação Final, composta por 10 questões objetivas.  


