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CURSO PRESENCIAL 
 

CURSO PRÁTICO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO – PLANILHA ANTP 
 

 
 

 

Datas: 10 e 11 de maio de 2023. 
Local: Grande Hotel – Rede Master - Rua Riachuelo nº 1070. Bairro Centro Histórico - Porto Alegre - RS. Junto 
ao Shopping Rua da Praia. 
Horários: 1° dia: 9h às 12h e das 13h30 às 17h30; 2° dia: das 9h às 12h.  
 
Objetivos do curso: Apresentar as principais metodologias de cálculo tarifário, suas vantagens e limites para 
o atual momento dos serviços de transporte coletivo no Brasil. 

 
A quem o curso é dirigido: Gestores dos serviços de transportes coletivos urbanos municipais e 
metropolitanos e Profissionais da área de transporte. 
 

Prazo de inscrições e informações sobre o curso: as inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de abril, 
através do site www.iem.inf.br. Vagas limitadas à capacidade da sala. Detalhes sobre o curso podem ser 
obtidos por telefone (51) 3778-1188 ou e-mail cursos@estudosmunicipais.com.br. Receberão certificados 
os participantes que tiverem a frequência mínima de 70%. 
 
No caso de haver cancelamento do curso presencial, decorrente de disposição de autoridade pública, 
diretamente ao IEM ou por medida restritiva às atividades em geral, ao inscrito será assegurada a 
participação no curso em formato EAD, por videoconferência, mantendo palestrante e carga-horária, sem 
prejuízo aos participantes. Ocorrendo a reprogramação de data ou cancelamento de curso pelos motivos 
dispostos na cláusula anterior, o IEM não se responsabiliza pelo ressarcimento de qualquer valor aplicado 
na aquisição de passagem aérea ou terrestre, reserva de hotel ou outras aplicadas pelo inscrito. Demais 
informações e condições no termo de aceite, vinculado à inscrição no site do IEM. 
 
Investimento:  
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 

POR ÓRGÃO/EMPRESA 
PAGAMENTO 

ATÉ 11/04/2023 
PAGAMENTO 

APÓS 11/04/2023 
Valor correspondente ao curso. 
NÃO estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

1 participante R$ 720,00 por pessoa R$ 790,00 por pessoa 

2 participantes R$ 690,00 por pessoa R$ 760,00 por pessoa 

3 participantes R$ 670,00 por pessoa R$ 740,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 650,00 por pessoa R$ 710,00 por pessoa 

* Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento ou envio antecipado do empenho.    
Inscreva-se em: www.iem.inf.br, VAGAS LIMITADAS! 

http://www.iem.inf.br/
mailto:cursos@estudosmunicipais.com.br
http://www.iem.inf.br/
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PAUTA DO CURSO  
CURSO PRÁTICO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO – PLANILHA ANTP 

 

 
Módulo I – Noções Gerais 
O que são os serviços públicos de transportes 
O que é tarifa pública 
O que é tarifa de remuneração 
 
Módulo II – Legislação Pertinente 
Constituição Federal 
Estatuto das Cidades 
Lei da Mobilidade 
Legislações Municipais 
 
Módulo III – Metodologia de Cálculo Tarifário 
Composição e cálculo dos Custos Fixos 
Composição e cálculo dos Custos Variáveis 
Dados Operacionais 
Coleta de Preços 
Indicadores de Desempenho 
Remuneração de Capital 
 
Módulo IV – Receitas Extra Tarifárias 
Receitas Orçamentárias 
Subsídio Direto 
Subsídio Cruzado 
Taxa de Mobilidade 
 
Módulo V – Controle Tarifário 
Fixação das tarifas 
Medição e acompanhamento 
Fiscalização 
Multas e Penalidades 
 

Ministrante:  
Mauri Cruz, Advogado socioambiental (PUC/RS), com especialização em Direitos Humanos (UFRGS/RS), professor de 
pós-graduação em direito à cidade, mobilidade urbana, trânsito e transportes, gestão de parcerias em políticas 
públicas. Possui larga experiência nos temas do planejamento urbano, meio ambiente e mobilidade, tendo sido 
dirigente da Companhia Carris Porto-Alegrense (1990-1994), empresa municipal de transportes coletivos de Porto 
Alegre, Superintendente de Transportes da Secretaria Municipal de Transportes de Porto Alegre (1995-1998), foi 
membro do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANPT (1997-2000), foi Secretário 
Municipal dos Transportes de Porto Alegre (1999-2000), Fundador e Diretor Presidente da Empresa Pública de 
Transportes e Circulação – EPTC (1999-2000) onde implementou o novo modelo de gestão do sistema e o Plano 
Diretor de Transportes Urbanos e, posteriormente, foi Diretor Presidente do Detran RS (2001-2002) onde 
implementou programas de qualidade e produtividade. Posteriormente, foi diretor executivo do Centro de Assessoria 
Multiprofissional- CAMP (2003-2009) quando exerceu função de gestor de projetos financiado pela cooperação 
internacional de países como Reino Unido (Christian Aid e Conselho Britânico), Alemanha (Misereor e PPM), Holanda 
(ICCO), Canadá (Desenvolvimento e Paz), Espanha (Manos Unidas), dentre outros. Foi consultor da União Europeia no 
Projeto Urb-AL (2003-2009), como especialista da mobilidade no Programa envolvendo países como Brasil, Chile, 
Alemanha, Itália e Suécia, foi membro da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Organizações Não 
Governamentais – Abong, entidade que congrega mais de 280 organizações de todo Brasil, dentre elas o Instituto 
Socioambiental – ISA, Greenpeace e SOS Mata Atlântica (2016-2022) onde coordenou projetos financiados pela União 
Europeia e projetos de parcerias com o Governo Federal via SICONV – Sistema de Convênios. Atualmente é consultor 
da Usideias, diretor executivo do Instituto IDhES, membro do Conselho Diretor do CAMP - Escola de Cidadania. 

http://www.iem.inf.br/

