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 Visão: Ser referência nacional na implantação de

projetos que ofereçam qualidade de acesso e uso do

serviço de transporte, privilegiando o pedestre e o

coletivo.

 Missão: Executar projetos que garantam a

organização, planejamento, gerenciamento, controle

e fiscalização operacional e acesso aos serviços da

Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC).

 Valores: Ter como responsabilidade social instituir

modelo de mobilidade urbana, oferecendo

deslocamento coletivo seguro e acessível a modais de

transportes.
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Com o objetivo de dar visibilidade e

transparência às ações, a Companhia Metropolitana

de Transportes Coletivos (CMTC) apresenta a sua

Carta de Serviços ao Cidadão contendo informações

sobre os principais serviços disponibilizados ao

passageiro do transporte público em cumprimento a

Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017,

regulamentada no Estado de Goiás pelo Decreto nº

9.277, de 30 de julho de 2018.
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A Companhia Metropolitana de Transportes

Coletivos (CMTC) foi criada por lei complementar n°

034/03 de outubro de 2001 para ser o órgão gestor e

fiscalizador do Sistema de Transporte Coletivo.

É uma empresa pública de interesse privado

responsável pelo planejamento, gerenciamento,

controle e a fiscalização operacional de todas e

quaisquer modalidades ou categorias de serviços

públicos de transportes coletivos de passageiros e

subordinada à CDTC.

Quadro Societário: 

-Município de Goiânia- 75% de participação;

-Estado de Goiás -25% de participação;
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Gerir e fiscalizar o serviço de transporte coletivo da

Rede Metropolitana de Transportes (RMTC) que reúne

Goiânia e mais 18 municípios integrados.
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✓ Presidência: atendimento de segunda a sexta - feira, das 8h às 
12h e 14h às 18h.

Telefone: (62)3524 - 1840 / 3524 – 1841

✓ Diretoria Administrativa e Financeira: atendimento de 
segunda a sexta - feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Telefone: (62) 3524 – 1852

✓ Diretoria Técnica: atendimento de segunda a sexta - feira, 
das 8h às 12h e 14h às 18h.

Telefone: (62) 3524 - 1819.

✓ Diretoria de Fiscalização: atendimento de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Telefone: (62) 3524 - 1806.

✓ Assessoria Jurídica: atendimento de segunda a sexta- feira, 
das 8h às 12h e 14h às 18h.

Telefone: (62) 3524 - 1822.

✓ Ouvidoria: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h.

Telefone: (62) 3524 -1851.

Whatsapp: (62) 99943-1620.

e-mail: cmtc.ouvidoria@gmail.com

✓ Acessível: atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h.

Telefone: (62) 3524 -5071.
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 É uma unidade sistêmica composta por todas as linhas

e serviços de transporte coletivo que servem Goiânia

e os 17 municípios integrados.

 Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia,

Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes,

Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó,

Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio

de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade.

 A RMTC possui 51 locais de integração com 21

terminais, 19 estações de conexão e 12 pontos de

conexão. Dois corredores segregados para o

transporte coletivo, sendo um com 13,2 km de

extensão (Eixo Anhanguera) e outro com 21,7 km

(BRT- Norte/Sul). A frota cadastrada para atender a

demanda da RMTC é de 1.321 ônibus.

 A RMTC tem como órgão deliberativo de leis e

resoluções a Câmara Deliberativa dos Transportes

Coletivos (CDTC).
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CONCESSIONÁRIAS

 Cinco empresas concessionárias operam na RMTC. A

definição da concessão ocorreu em 2007, via processo

de licitação das linhas do sistema com exceção do

Eixo Anhanguera.

➢ Rápido Araguaia Ltda; 

➢ HP Transportes Coletivos Ltda

➢ Viação Reunidas Ltda;

➢ Cootego- Cooperativa de Transportes

do Estado de Goiás;

➢ Metrobus Transporte Coletivo S.A;
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A Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos

estabelece a política pública de regência da Rede

Metropolitana de Transportes Coletivos.

1. Decidir sobre outorga de concessões, permissões e

autorizações de serviços que integrem ou venham

integrar a RMTC;

2. Estabelecer a política tarifária, fixar tarifas e

promover revisões e reajustes tarifários;

3. Deliberar sobre a organização, os investimentos, o

planejamento, o gerenciamento, o controle e a

fiscalização dos serviços;

4. Orientar os procedimentos de revisão e adaptação da

legislação estadual e dos municípios;

5. Decidir em última instância administrativa sobre

recursos nos processos de fiscalização julgados pela

CMTC.
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Presidida por um prefeito participante do rodízio no 

cargo. O mandato é de dois (02) anos

➢ MEMBROS:

 Secretário de Estado Desenvolvimento Econômico,

Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e

Irrigação (SED)

 Presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle

e Fiscalização de Serviços Públicos;

 Prefeito de Goiânia;

 Secretário de Planejamento de Goiânia;

 Superintendente Municipal de Trânsito de Goiânia;

 Presidente da CMTC;

 Prefeito de Aparecida de Goiânia;

 Um prefeito representando os demais municípios que

integram a RMTC (eleito pelos demais prefeitos);

 Um representante da Câmara Municipal de Goiânia;

 Um representante das demais Câmaras Municipais das

cidades que integram a rede;

 Um representante da Assembléia Legislativa de

Goiás.
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A CMTC tem em seu organograma a seguinte estrutura 

administrativa:

ASSEMBLÉIA GERAL

❖ Conselho de Administração

❖ Comitê Consultivo

❖ Conselho Fiscal

❖ Auditoria Independente

DIRETORIA  COLEGIADA

❖ Presidência

❖ Diretoria Administrativa e Financeira

❖ Diretoria Técnica

❖ Diretoria de Fiscalização

Todos esses departamentos trabalham com gerências e

assessorias para em conjunto formatar e gerir a parte

administrativa, legislativa, a de planejamento e o

operacional do serviço de transporte da Região

Metropolitana de Goiânia.
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PRESIDÊNCIA

✓ Chefia de Gabinete;

✓ Secretaria Geral;

✓ Núcleo de Imprensa;

✓ COMJI;

✓ Assessoria Jurídica;

✓ Assessoria de Planejamento;

✓ Gestão de Qualidade;

✓ Núcleo de Ouvidoria;

✓ Acessível;

✓ Compras;

✓ Controle Interno;

DIRETORIA  ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

✓ Gerência Administrativa;

✓ Gerência Financeira;

DIRETORIA TÉCNICA

✓ Gerência de Planejamento de Transportes;

✓ Gerência de Programação Operacional;

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

✓ Gerência de Cadastro e Vistoria;

✓ Gerência de Fiscalização;
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À presidência a execução das seguintes atribuições:

 Executar a política de gerenciamento e fiscalização do

Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de

Goiânia;

 Representar a Companhia em juízo ou fora dele,

diretamente ou por mandatário ou preposto;

 Executar o Estatuto e Regimento Interno e as decisões

da Assembléia Geral, Conselhos de Administração e

Fiscal e da Diretoria Colegiada;

 Supervisionar o orçamento anual da Companhia, a

execução da receita e despesa e autorizar a

movimentação financeira;

 Administrar a liberação dos recursos, a execução de

financiamento e autorizar a realização de

reprogramações e retificações nos contratos;

 Apresentar à Assembléia Geral o relatório com contas e

balanço, após ouvir conselho Fiscal e de Administração;

 Aprovar e supervisionar trabalhos de consultoria,

estudos e pesquisas para as unidades da CMTC;
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 Determinar a promoção e generalização do uso de

métodos de transportes coletivos para a Região

Metropolitana de Goiânia;

 Determinar a avaliação de novos equipamentos e

tecnologia para uso na RMTC;

 É o voto da presidência que desempata decisões da

Diretoria Colegiada;

 Designar os titulares para empregos em comissão e

autorizar a admissão e dispensa de empregados;

 Autorizar as ascensões e progressões funcionais,

obedecidas as diretrizes do Plano de Cargo e Salários;

 Conceder licenças, elogios ou punições;

 Delegar competências aos diretores;

 Exercer outras atribuições previstas no Estatuto ou

determinadas pela Assembléia Geral ou Conselho de

Administração.



Carta de serviços ao cidadão

A Chefia de Gabinete é a antessala da presidência de

toda organização pública, sendo responsável pelo

atendimento político e institucional da organização.

Entre as atribuições estão:

 Promover os meios necessários à ligação e

entendimento entre a Presidência e as demais

unidades orgânicas da Companhia e do Complexo

administrativo do município de Goiânia e demais

regiões integradas à RMTC;

 Marcar e controlar as audiências do presidente;

 Fazer cumprir a agenda do presidente;

 Representar o presidente em solenidades ou

cerimônias oficiais, quando designado;

 Telefone: 3524- 1841

 E-mail: cmtcpresidencia@gmail.com
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Entre as atribuições estão:

 Prestar assessoria jurídica à Presidência e empresa;

 Representar a Companhia em juízo, ou fora dele, em

qualquer instância ou tribunal;

 Emitir pareceres jurídicos relacionados com as

atividades da Companhia e catalogá-los;

 Examinar, elaborar e lavrar instrumentos jurídicos de

contratos, convênios, acordos e instrumentos que

regerem obrigações e direitos para a Companhia;

 Acompanhar e analisar assuntos relativos à legislação,

à jurisprudência e à doutrina;
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Setor responsável pela promoção e divulgação das

decisões e ações relativas ao transporte coletivo.

Atribuições do setor:

 Promover e controlar as atividades de divulgação da

Companhia;

 Promover o bom relacionamento com os veículos de

imprensa;

 Estabelecer fluxo de divulgação para a transparência

das ações relativas ao transporte público;

 Abastecer os canais de comunicação que a Companhia

instituir com a sociedade;

 Telefone: 3524 1807

 E-mail: imprensacmtc@gmail.com
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Setor responsável pela promoção e divulgação das

decisões e ações relativas ao transporte coletivo.

Atribuições do setor:

 Promover e controlar as atividades de divulgação da

Companhia;

 Promover o bom relacionamento com os veículos de

imprensa;

 Estabelecer fluxo de divulgação para a transparência

das ações relativas ao transporte público;

 Abastecer os canais de comunicação que a Companhia

instituir com a sociedade;

 Telefone: 3524 1807

 E-mail: imprensacmtc@gmail.com
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 Compete a Diretoria Administrativa e Financeira

supervisionar e controlar o desempenho das unidades

deste departamento visando estabelecer e aplicar

planos normativos, estratégicos e de cunho

operacional.

 Documentos relativos ao administrativo são

supervisionados por esta diretoria, em conjunto com

a área interessada, para a assinatura do presidente e

de diretores de cada departamento envolvido.
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GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Núcleo responsável pela documentação destinada a 

contabilidade e prestação de contas aos órgãos 

competentes. Principais atribuições:

 Realizar análise de conciliação de contas 

patrimoniais;

 Realizar classificação contábil dos documentos de 

acordo com a necessidade de regularização dos 

saldos, efetuando cálculos de encargos financeiros;

 Emitir balancetes e prestações de contas mensais;

 Fazer o controle e elaboração de relatórios técnicos;

 Realizar o gerenciamento de informações contábeis;

 Efetuar a consolidação das demonstrações 

financeiras;

 Demonstrar lucros ou prejuízos acumulados;

 Demonstrar as mutações do patrimônio líquido, fluxo 

de caixa;

 Apresentar balanço anual e respectivas 

demonstrações, sendo responsável técnico;

 Realizar pesquisa para melhorias na área de formação 

e assessoramento a alta administração;

 Conhecer as Leis de licitação, Responsabilidade fiscal, 

Contabilidade Pública e CLT- Consolidação das Leis do 

Trabalho;
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GERÊNCIA FINANCEIRA

Cabe a essa gerência planejar e supervisionar 

atividades financeiras da empresa atendendo o que 

determina leis, decretos e resoluções das Leis 6404, 

4320 e Tribunal de Contas. Entre as atribuições estão:

 Negociar com bancos e instituições financeiras, 

visando minimizar custos de captação de recursos e 

das tarifas bancárias e otimizar as receitas oriundas 

de aplicações financeiras;

 Executar o controle orçamentário da receita verso 

despesa, custo e benefícios e equilíbrio econômico;

 Gerenciar pagamentos e recebimentos de acordo com 

as Leis Tributárias e Sistema Integrado de tesouraria e 

bancos;

 Elaborar planilhas para o controle de caixa;

 Gerenciar aplicações financeiras;

 Gerenciar departamento contábil;

 Prestar contas aos órgãos competentes;
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 Compete à Diretoria Técnica cumprir e fazer cumprir

o Estatuto Social e o Regimento Interno,

responsabilizando-se pela coordenação e supervisão

das atividades técnicas e operacionais da RMTC. Cabe

ainda a este departamento, supervisionar a área

interna de planejamento, os controles de custos e a

elaboração de estatísticas, relativamente aos

sistemas de transportes de passageiros sob

gerenciamento da CMTC.
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 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES (GPT)

Gerência encarregada de planejar a criação,

implantação e extensão de linhas do transporte

coletivo da RMTC. Quando solicitado à CMTC, os

técnicos também realizam plano de desvio de trajeto

de ônibus para atender eventos. O departamento é

responsável pela criação de Pontos de Embarque e

Desembarque (PED), análise de pedidos remoção e

transferência de abrigos instalados e pinturas

provisórias em locais de parada de ônibus. A GPT faz

atendimento de solicitações da sociedade civil

organizada via reuniões com representantes de

segmentos.

 GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (GPO)

Departamento técnico responsável pela elaboração

das planilhas horárias da RMTC com análise das

demandas via pesquisa em terminais e PEDs. Por meio

de ofício, o setor responde as solicitações da

sociedade civil organizada, incluindo prefeitos de

cidades integradas à RMTC. Funciona como suporte à

ouvidoria da CMTC, respondendo questionamentos

sobre a operação. A Gerência de Programação

Operacional também atende questionamentos do

Ministério Público de Goiás.
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✓ Departamento que faz o acompanhamento das

viagens programadas pela CMTC e repassadas às

operadoras e o monitoramento das linhas da Região

Metropolitana de Goiânia- RMG;

✓ Fiscaliza as condições dos veículos visando

garantir a segurança do usuário (vistoria);

✓ Faz a análise de questionamentos e

reclamações registradas pela ouvidoria com foco na

solução;
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GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO:

Gerente de Fiscalização tem como missão no cargo

coordenar, controlar e executar os serviços de

fiscalização. Principais atribuições:

 Coordenar a fiscalização dos serviços de transportes

coletivos;

 Zelar pelo fiel cumprimento das normas legais,

regulamento e pactuadas relativas aos serviços

públicos de transportes;

 Fiscalizar a circulação de ônibus, condições de

segurança e uso de veículos;

 Programar e orientar as atividades de agentes fiscais;

 Observar normas regulamentares a serem utilizados

no exercício da fiscalização;
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GERÊNCIA DE CADASTRO E VISTORIA

Gerente de Cadastro e Vistoria- Atribuições do cargo

têm como missão no cargo cadastrar, controlar,

inspecionar documentos, veículos e funcionários do

SIT – Sistema de Transporte urbano. Atribuições:

 Manter o cadastro da frota do Sit-RMG (Sistema

Integrado de Transporte da Região Metropolitana de

Goiânia) atualizado fornecendo aos setores

interessados as informações necessárias;

 Manter atualizado o cadastro de funcionário das

operadoras, gerando informações ágeis e

consistentes;

 Promover a inscrição de todo o pessoal, efetivo ou

terceirizado que estejam em atividades fins dos

serviços de transportes coletivos da Região

Metropolitana, concedidos, permitidos e autorizados

no cadastro próprio, assim como sua atualização

permanente;

 Cadastrar, manter o controle e preparar

documentação a ser enviada a órgãos públicos,

sindicatos e empresas, dentro dos prazos

regulamentares;

 Cadastrar e controlar as diversas categorias que

utilizam gratuitamente o sistema de transporte

coletivo urbano da Região Metropolitano de Goiânia
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 Acompanhar o cumprimento das leis de concessão de

passe-livre para as categorias destinadas;

 Acompanhar pelo cadastro de funcionários o número

de servidores por categoria, para obter o nível e

desempenho das empresas o que se refere a

servidor/veículo;

 Efetuar vistoria periódica e eventual nos veículos do

Subsistema Local e Subsistema Estrutural;

 Passar informações por escrito, dados cadastrais,

referentes a funcionários e veículos dos subsistemas;

 Emitir quando solicitado, relatórios de cadastros de

funcionários do Subsistema Local e Estrutural;

 Emitir, quando solicitado, gráficos de trabalhos

realizados pela Gerência de Cadastro e Controle

Operacional;

 Receber diário de fichas funcionais de servidores do

transporte Subsistema Estrutural para

cadastramento;

 Providenciar documentos com dados de

autorizatários, funcionários e veículos do Subsistema

Local e Estrutural, quando solicitado pela Assessoria

Jurídica da CMTC;
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A CMTC criou comissões e grupos de trabalho para

que as ações relacionadas à operação e fiscalização

sejam analisadas e julgadas em favor do atendimento

da RMTC. Os integrantes se reúnem para que os

atendimentos ao cidadão sejam constantes.
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 Comissão Julgadora de Infrações cometidas pelas

empresas que operam no sistema de transporte

metropolitano. A sua formação conta com 03

integrantes da CMTC escolhidos dentre a Presidência,

a Diretoria Técnica e a Diretoria Administrativa

Financeira, um representante da Sociedade Civil

organizada e 01 representante do Consórcio RMTC.
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O Comitê Técnico de Planejamento (Coteplan)

foi criado pela resolução n° 008 em 2005 com o

intuito de dispor mecanismo apropriado de

planejamento dos serviços que permita o

atendimento das constantes demandas da população.

 Competências:

- Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e

normas que regem o serviço público de transporte;

- Analisar toda a matéria técnica submetida à CMTC

com diligências e emissão de parecer técnico;

- Resolver sobre os pleitos de modificações de

serviços na rede de transportes, incluindo planilhas

operacionais;

- Estabelecer indicadores para avaliação de serviços;

- Prover a Ouvidoria de dados e informações

adequados ao atendimento dos usuários e da

comunidade em geral;

- Exercer outras competências e atribuições

correlatas.



Carta de serviços ao cidadão

 Representantes da CMTC:

- Diretor Técnico;

- Diretor de Fiscalização;

- Gerente de Planejamento Operacional;

- Gerente de Programação Operacional;

- Secretário Executivo do COTEPLAN;

 Representantes das Concessionárias:

- Gestor de Planejamento de Transportes do

Consórcio RMTC- Goiânia;

- Gestor de Transportes do Consórcio RMTC- Goiânia;

- Técnico de Transportes designado por cada uma das

concessionárias que operam no sistema;
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Disponibilizamos atendimento de transporte a pessoas

portadoras de necessidades especiais com limitações

físicas e intelectuais, e que estejam cadastradas

nessas entidades de apoio:

➢ APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

➢ CORAE - Centro de Orientação, Reabilitação e

Assistência ao Encefalopata.

➢ CRER - Centro Estadual de Reabilitação e

Readaptação Dr. Henrique Santillo.

➢ ADFEGO- Associação dos Deficientes Físicos do Estado

de Goiás;

➢ Associações ligadas à Pestalozzi (Peter Pan, Prolabor,

Renascer).

➢ Fale conosco pelo e-mail: cmtc.acessível@gmail.com

➢ Telefone: (62) 3524 – 5071.



Carta de serviços ao cidadão

Disponibilizamos de uma ouvidoria como canal de

comunicação para que sugestões e reclamações sejam

feitas de forma protocolar e que gerem resposta ao

requerente.

 Telefone:(62)3524-1851

(62)0800 646 -1851

 Whatsapp: (62) 99943-1620.

 e-mail: cmtc.ouvidoria@gmail.com

 Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às

18h.
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 O usuário pode protocolar na sede da CMTC 

reclamações e sugestões que serão encaminhadas ao 

departamento responsável. 

 O protocolar pedidos para  atendimento por linha ou 

ponto de embrque está disponível na recepção da 

companhia, cabendo ao cidadão encargos definidos 

pela resolução de número 100/2018. A tabela de 

valores se encontra afixada na recepção para 

conhecimento do cidadão.

 O horário de atendimento é de segunda a sexta das 

08h às 18h.

 Endereço: 1ª Avenida, número 486 - Setor Leste 

Universitário. CEP: 74.605.020.

 Telefone: (62) 3524 -1818
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SERVIÇOS

Pedido e/ou agendamento de reunião;

Qualquer tipo de reclamação;

Solicitação de instalação de abrigo em pontos de 

embarque e desembarque existentes;

Solicitação de criação de PED em rodovias e/ou áreas 

adensadas;

Solicitação de informações e/ou arquivos de planilhas, 

projetos e/ou documentos desde que sejam enviados 

através de e-mail ou que o solicitante traga seu pen-

drive ou CD para que os arquivos eletrônicos sejam 

gravados.

Propostas feitas pelas empresas no COTEPLAN de 

criação, extensão ou supressão de linhas, alterações de 

PED e/ou alterações de planilhas.

Solicitação ou pedido feito por órgãos da Administração 

Direta da Prefeitura de Goiânia, vereadores ou 

deputados através de ofício.
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REGRAS PARA O TRÂMITE DE PROCESSOS

1. Entrada da solicitação no protocolo ou através da

ouvidoria ou e-mail;

2. Encaminhamento para Chefia de Gabinete da

Presidência;

3. Encaminhamento no ofício ou documento mesmo

entregue pelo solicitante para o departamento

responsável por fazer a análise da solicitação;

4. Anotação das providências tomadas no mesmo ofício

ou documento entregue pelo solicitante;

5. Encaminhamento de resposta preliminar ao

solicitante por parte do departamento responsável

em, no máximo 5 dias úteis, por via eletrônica (email

preferencialmente);

6. Encaminhamento do ofício ou documento do

solicitante para a Chefia de Gabinete ou para o

Protocolo para arquivamento do mesmo;
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SERVIÇOS

Solicitação de alteração de local de ponto de embarque 

e desembarque;

Solicitação de alteração de itinerário de linha;

Solicitação de extensão de itinerário de linha;

Solicitação de criação de nova linha ou novo 

atendimento;

Solicitação de viabilidade de atendimento para novos 

loteamento/parcelamentos;

Solicitação de criação de rede interna (municípios da 

RMG);

Solicitação de atendimento de linha específica,com

tempo determinado de duração, dentro de um município 

da RMTC (Item 5 – anexo I da Resolução 100/2018).

Solicitação de atendimento de linha específica,com

tempo determinado de duração, ligando mais de um 

município da RMTC (Item 6 - anexo I da Resolução 

100/2018).

Fornecimento de cópias em papel (qualquer assunto);

Fornecimento de arquivos eletrônicos com o

fornecimento do cd por parte da CMTC;
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REGRAS PARA O TRÂMITE DE 

PROCESSOS

1. Entrada da solicitação no protocolo ou através da

ouvidoria ou e-mail;

2. Abertura de um processo administrativo;

3. Encaminhamento do processo para Chefia de

Gabinete da Presidência;

4. Encaminhamento do processo através de Despacho ou

Memorando para o departamento que fará a análise

da solicitação;

5. Emissão de resposta através de Parecer ou outro

documento que comprove a análise feita sobre a

solicitação em, no máximo 15 dias úteis.

6. Assinatura do Parecer ou documento com a análise;

7. Encaminhamento do processo com o Parecer ou

documento com a análise para a Chefia de Gabinete;

8. Comunicação por parte da Chefia de Gabinete da

referida decisão para o solicitante;

9. Remessa dos autos para o Protocolo para

arquivamento do mesmo;
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SERVIÇOS TAXAS

Emissão de viabilidade de atendimento – novos 

parcelamentos.

400 

tarifas

Estudo de viabilidade de criação de novo 

atendimento – nova linha.

200 

tarifas

Estudo de viabilidade de extensão ou 

alteração de itinerário de linha existente.

110 

tarifas

Estudo de viabilidade de implantação de Rede 

Interna de Atendimento.

400 

tarifas

Estudo de viabilidade de oferta de 

atendimento urbano(por linha).

100 

tarifas

Estudo de viabilidade de oferta de 

atendimento interurbano(por linha).

200 

tarifas

Estudo de viabilidade de mudança de abrigo 

de PED.

(não inclui a realocação do ABRIGO/PED em 

caso de autorização de mudança).

80 tarifas
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REQUERIMENTOS TAXA

Cópia reprográfica: preto e branco
0,50 

centavos

Cópia reprográfica: colorida 01 tarifa

Gravação de CD 02 tarifas

Emissão de planilha horária 3/5 folhas (05 

dias úteis)

03 tarifas

Fornecimento de itinerário (05 dias úteis) 05 tarifas

Fornecimento de demanda de linhas (05 dias 

úteis)
05 tarifas

Fornecimento do quantitativo de linhas por 

terminal (05 dias úteis)

05 tarifas
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