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DECISÃO Nº 059/2019  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 103/2019 

OBJETO: Reajuste tarifário dos serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros do 

município de Rio do Cedros/SC. 

SOLICITANTE: Lancatur Transporte e Turismo Ltda. 

INTERESSADOS: Lancatur Transporte e Turismo Ltda. e o município de Rio dos 

Cedros/SC. 

 

1. RELATÓRIO 

 

A Agência foi instada pelo município de Rio dos Cedros, via e-mail, com cópia do 

pedido de reajuste para o serviço público de transporte coletivo de passageiros, requerido pela 

concessionária Lancatur Transporte e Turismo Ltda., no qual solicita ao poder concedente que 

este informe a Agência de Regulação sobre a necessidade de reajuste e a elaboração da 

planilha de custos. Além disso, também foi enviado cópia do comprovante de abertura do 

Processo Nº 577/2019 Cód. Verificador 046J, o qual se refere ao pedido de reajuste da 

concessionária junto à prefeitura. 

De posse destes documentos preliminares, foram solicitadas informações 

complementares, como consta do item 4. Do Pleito, do Parecer Administrativo nº 

079/2019, e a equipe técnica passou a fazer a análise do pleito, dentro das regras contratuais 

vigentes para o caso em concreto, bem como aponta para a legalidade da ação da agência. No 

item 5.1. é apresentada a Planilha de custos atualizada (Quadro 2), elaborada pela 

Concessionária requerente. 

Já o Quadro 3 apresenta a Planilha de Custos informada pelo Concedente, ou seja, o 

município de Rio dos Cedros., juntando inclusive os comprovantes, como também é o 

estabelecido no contrato de concessão (fig.1, 2, 3, 4). 

No desenvolvimento da análise das planilhas de custo são tecidos comentários 

técnicos sobre os itens mais impactantes, inclusive com a análise de um comparativo de 

gastos com pessoal entre 2017 e 2018 (Quadro 3). O Quadro 5 faz uma análise comparativa 

entre a variação do INPC e do IPCA e dá conta ainda do percentual de reajuste adotado pelo 
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DETER/SC. O Quadro 6 apresenta a Planilha de Custos consolidada, elaborada pela AGIR e 

já o Quadro 8 apresenta o Planilha de Custos de 2018, agora consolidada, também elaborada 

pela AGIR, com base nos dados encaminhados pela Concedente e pela Concessionária, como 

contratualmente consolidado. O Quadro 8 é o produto final, ou seja, a estrutura tarifária 

reajustada de 2019. Este o breve, necessário e mínimo relatório.  

Passo a proferir a decisão. 

 

2. DECISÃO 

Vieram-me para decisão, os autos do Procedimento Administrativo nº 103/2019 que 

trata do pedido de reajuste anual dos serviços da concessão de transporte coletivo municipal 

requerido pela empresa LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. concessionária 

deste serviço junto ao município de Rio dos Cedros. Em seu pedido original, a Concessionária 

apresenta pleito genérico e anexa à sua planilha, que foi transcrita no Parecer Administrativo 

sob Quadro 2 – Planilha de custos atualizada – Lancatur, onde ao final é apurado o percentual 

de 7,31% (sete virgula trinta e um por cento), e após alguns questionamentos, novo pedido é 

encaminhado (e-mail) solicitando um reajuste  diferenciado. 

O Parecer Administrativo, por outra banda, em seu final, recomenda que seja também 

expedido o Parecer Jurídico, que sob a minha ótica, aqui não é necessário, por não ter o 

pedido nenhuma complexidade de ordem legal, por isso o dispenso. Mesmo dispensada, não 

se pode omitir a analise legal sobre o reajuste e é crível trazer a cotejo os conceitos 

emprestados aos termos “reajuste e revisão” e bem assim os diplomas legais que o 

regulamentam, conforme adiante demonstrar-se-á.   

p Acerca do conceito emprestado ao termo REAJUSTE, afirma Celso Antônio 

Bandeira de Mello que:   

[...] o reajuste configura hipótese em que a tarifa substancialmente não muda; altera-

se, apenas, o preço que a exprime. Como persistem os mesmos fatores inicialmente 

levados em conta, a tarifa é apenas atualizada, a fim de acompanhar a variação 

normal do preço dos insumos, sem que se lhe agreguem acréscimos, pois não há 

elementos novos interferentes com ela. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso 

de direito administrativo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 723) 

(apud cit.: MACHADO, Maurício Castilho. A tarifa nas concessões de serviço 

público. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2293, 11 out. 2009. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/13673) (Grifamos). 
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 O reajustamento, como disse o saudoso Hely Lopes Meyrelles, "é conduta contratual 

autorizada por lei para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não é decorrência da 

imprevisão das partes; ao contrário, é previsão de uma realidade existente, diante da qual o 

legislador pátrio institucionalizou o reajustamento dos valores contratuais".  

 

Em seus estudos e análises o Parecer Administrativo, após confrontados todos os 

dados disponíveis e necessários e que obedecem aos parâmetros do contrato, por meio do 

Quadro de nº 7, Planilha de custos 2018 consolidada, aponta para o real índices a ser aplicado 

neste pedido de reajuste e que passo a replicar:  

 

Quadro 7 – Planilha de custos 2018 consolidada. 

Item Descrição 
Valores de 2017 

(Reajuste anterior) 
Valores de 2018 Variação 

1. Passageiros transportados 22.842 23.762 4,03% 

1.1 Normais 2.720 2.480 -8,82% 

1.2 Estudantes 20.122 21.282 5,76% 

2. Quilometragem Percorrida 33.584 32.923 -1,97% 

3. Frota 10 11 10,00% 

3.1. Efetivos 9 10 11,11% 

3.2. Reserva 1 1 0,00% 

4. Consumo Combustível 37.990,41 39.799,47 4,76% 

4.1 Km/litro 2,82 2,82 0,00% 

4.2. Preço combustível R$ 3,19 R$ 3,41 6,87% 

5. Óleo do motor R$ 444,89 R$ 348,21 -21,73% 

5.1. Baldes de 20l 2,23 2,19 -1,79% 

5.2. Preço do balde R$ 199,50 R$ 159,00 -20,30% 

6. Óleo de caixa R$ 52,73 R$ 62,64 18,79% 

6.1. Baldes de 20l 0,28 0,36 29,03% 

6.2. Preço do balde R$ 189,00 R$ 174,00 -7,94% 

7. Óleo de diferencial R$ 53,29 R$ 40,08 -24,79% 

7.1. Baldes de 20l 0,28 0,22 -21,51% 

7.2. Preço do balde R$ 191,00 R$ 183,00 -4,19% 

8. Lubrificação R$ 4.392,00 R$ 5.075,20 15,56% 

8.1. Nº Lubrificações 9 10 11,11% 

8.2. Preço da Lubrificação R$ 488,00 R$ 507,52 4,00% 

9. Peças, acessórios e motor R$ 9.574,67 R$ 9.761,67 1,95% 

10. Gasto mensal com pneus R$ 5.883,92 R$ 5.768,11 -1,97% 

10.1 Frota efetivos 9 10 11,11% 

10.2. Pneus por ônibus 6 6 0,00% 

10.3. Vida útil do pneu 50.000 50.000 0,00% 

10.4. Preço do pneu R$ 1.460,00 R$ 1.460,00 0,00% 

10.5. Quilometragem mensal 33.584 32.923 -1,97% 

10.6. Quantidade de pneus da frota 54 60 11,11% 

11. Depreciação R$ 11.738,52 R$ 10.808,83 -7,92% 

11.1. Valor estimado da frota R$ 1.778.563,70 R$ 1.637.701,45 -7,92% 
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Item Descrição 
Valores de 2017 

(Reajuste anterior) 
Valores de 2018 Variação 

11.2. Alíquota (%) 0,66 0,66 0,00% 

  Subtotal R$ 70.130,42 R$ 71.664,21 2,19% 

12. Licenciamento e seguro obrigatório R$ 395,83 R$ 144,39 -63,52% 

12.1. Licenc. e seguro R$ 475,00 R$ 157,52 -66,84% 

12.2. Número de veículos 10 11 10,00% 

13. IPVA R$ 1.320,83 R$ 1.380,27 4,50% 

13.1 IPVA Anual R$ 1.585,00 R$ 1.505,75 -5,00% 

13.2 Número de veículos 10 11 10,00% 

14. Despesa com pessoal R$ 58.069,12 R$ 62.883,83 8,29% 

14.1. Salário base R$ 2.147,59 R$ 2.268,00 5,61% 

14.2. Quebra de caixa R$ 126,83 R$ 195,00 53,75% 

14.3. Décimo Terceiro R$ 2.274,42 R$ 2.463,00 8,29% 

14.4. 1/3 Férias R$ 884,50 R$ 957,83 8,29% 

14.5. Absenteísmo R$ 1.112,70 R$ 1.204,95 8,29% 

14.6. INSS R$ 3.045,52 R$ 3.298,03 8,29% 

14.7. Motoristas R$ 45.453,74 R$ 49.222,47 8,29% 

14.8. Pessoal de Manutenção R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

14.9. Pessoal Administrativo R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

15. Estimativa de custo mensal R$ 129.916,21 R$ 136.072,70 4,74% 

15.1. ISS (3%) R$ 3.897,49 R$ 4.082,18 4,74% 

15.2. PIS (0,65%) R$ 844,46 R$ 884,47 4,74% 

15.3. Finsocial (2%) R$ 2.598,32 R$ 2.721,45 4,74% 

15.4. Gratuidades (1%) R$ 1.299,16 R$ 1.360,73 4,74% 

16. Custo estimado por passageiro R$ 6,07 R$ 6,11 0,68% 
Fonte: AGIR (2019). 

  

E, também transcrevo parte do Parecer, por ser claro e elucidativo: 

“Observa-se, portanto, que o custo estimado por passageiro passou de R$ 6,07 (seis 

reais e sete centavos) para R$ 6,11 (seis reais e onze centavos), uma variação de 

aproximadamente 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento)”. 

 

Cabe destacar, que a decisão do reajuste do ano anterior, parcelou parte daquele e o 

parecer assim se reporta, com o devido acerto: 

“Considerando o estipulado por esta Agência de Regulação na Decisão Nº 031/2018 

e Parecer Administrativo Nº 041/2017, acrescenta-se 1,11 (um ponto onze) pontos 

percentuais ao reajuste atual referente à segunda parcela da diferença calculada 

entre a base salarial real e a considerada na planilha de custos do reajuste anterior. 

Sendo assim, o percentual de reajuste a ser aplicado é de 1,79%% (um vírgula setenta 

e nove por cento)”.  

 

Assim, apurado o percentual do reajuste de 1,79% (um vírgula setenta e nove por 

cento), vai perfazer a nova estrutura tarifária, bem representado pelo Quadro 8, que trasponho:  
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Quadro 8: Estrutura tarifária reajustada – 2019. 

USUÁRIO 
VALOR ATUAL 

PRATICADO 

VALOR 

CORRIGIDO 

VALOR 

ARREDONDADO 

Usuário Comum 1 R$ 4,10 R$ 4,17 R$ 4,20 

Usuário Comum 2 R$ 8,10 R$ 8,24 R$ 8,25 

Usuário Comum 3 R$ 11,25 R$ 11,45 R$ 11,45 

Usuário Estudante R$ 2,40 R$ 2,44 R$ 2,45 

Fonte: AGIR (2019). 

 

Com fundamento nos elementos técnicos, econômicos e financeiros, muito bem 

explicitados no Parecer Administrativo nº 079/2019, que para todos os fins legais integra a 

presente decisão, DEFIRO a aplicação de reajuste da tarifa para o serviço de transporte 

público coletivo do município de Rio dos Cedros em 1,79,% (um vírgula setenta e nove por 

cento), sendo este percentual relativo à variação de 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por 

cento) nos preços da planilha de custos da concessão, somados de 1,11 (um vírgula onze) 

pontos percentuais referentes à segunda parcela, de um total de três, da diferença entre a base 

salarial real e a considerada na planilha de custos do reajuste anterior, conforme Decisão Nº 

031/2018, da AGIR. 

O percentual de reajuste acima, registre-se para todos os seus efeitos legais, é 

retroativo a partir de primeiro dia do mês de abril, deste ano de 2019, 

 

a) Como medida complementar condicionante, por força da ação regulatória, fica 

determinado ao Poder Concedente, que as informações previstas no Anexo II do 

Contrato de Concessão de nº 020/2006 sejam aferidas com frequência e mais 

controle, ao longo do ano; 

 

b) Por outro lado, também por força da regulação do serviço, deve o município 

concedente reconhecer como índice de reajuste salarial, o percentual pactuado ou 

fixado pelo Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores nas Empresas 

de Logística e de Transporte de Carga e Passageiros de Blumenau (SINTROBLU).  

Tal índice é ajustado usualmente no mês de maio de cada ano, para reajuste anual 

do salário dos motoristas contido na estrutura de formação de preço no Anexo II 

do Contrato de Concessão nº 20/2006, para fins de avaliação do reajuste tarifário 
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anual. Como é índice decorrente de dissídio trabalhista, o mesmo foge ao controle 

da Concessionária e por isso merece ser adotado como valor salarial local, até por 

que já observado para a aplicação do presente reajuste. 

 

c) Deve a Concedente expedir ato administrativo legal para a vigência dos novos 

valores, bem como fazer as publicações legais, independente da publicação legal 

da AGIR, no DOM/SC.  

 

d) Por outro lado, deve também a Concessionária dar ampla divulgação dos valores 

das novas tarifas, através dos meios normais de publicidade, para amplo 

conhecimento dos usuários.  

 

e) Determina-se também que a Concessionária fixe em lugar visível, em toda a frota 

que é utilizada para o serviço de transporte coletivo no município de Rio dos 

Cedros, a nova tabela dos preços a serem praticados, bem como divulgue no 

mesmo documento, os contatos de sua ouvidoria, da ouvidoria do município de 

Rio dos Cedros e da AGIR. 

 

I - Intime-se as partes interessadas e que remetam cópias das publicações dos 

avisos previstos na letra “e”; 

II - Ficam as partes intimadas para que no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo 

e achando oportuno, manifestem-se sobre a decisão;  

III - Decorrido o prazo acima e juntados os documentos previstos na letra “e”, seja 

o feito encerrado. 

IV - Em havendo qualquer manifestação ou a não juntada dos documentos, voltem 

os autos para a manifestação da Direção Geral. 

 

Esta a Decisão. 

Blumenau (SC), em 03 de maio de 2019. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 


