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PARECER JURÍDICO Nº 0106/2018 

 
 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE APIÚNA, CONCESSIONÁRIA – EMPRESA ALVINO 

L NICOLLETTI ME.  

 

 

OBJETO: Análise do pleito de arredondamento das tarifas referente ao Transporte 

Público Coletivo de Passageiros do município de Apíúna – SC, provenientes da Lei 

Municipal n° 868, de 22 de maio de 2018, que autorizou prorrogar o Contrato nº 

043/2008LC35-2008. 

 

I – Relatório:  

Trata-se de análise do Procedimento Administrativo n° 61/2018, através de e-mail    

encaminhado pela pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Apiúna – 

solicitando Parecer Jurídico relativo ao pedido de “arredondamento das tarifas” referente aos 

serviços de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Apiúna/SC, aprovadas 

pela Lei Municipal n° 868, de 22 de maio de 2018, contudo, o percentual aplicado resultou 

em tarifas com valores diferentes de 0 (zero) ou 5 (cinco) centavos, o que dificulta o troco. 

 

Breve Relato 

 

II – Da Análise: 

 

Constata-se, que o percentual aplicado para reajustar as tarifas que servirão 

de remuneração para o início do período de concessão da prestação de serviços públicos de 

transporte coletivos do município de Apiúna, resultou de estudos e tratativas entre as partes, 

com o acompanhamento e assessoria desta Agência Reguladora, pautando-se sempre pela 

modicidade tarifária e pela prestação dos serviços visando segurança e eficiência, em respeito 

a  Lei n° 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 



 

2 
 

 

serviços públicos, em especial ao art. 6º que  define a prestação do serviço adequado, 

vejamos: 

Art. 6
o
 Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1
o
 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

§ 2
o
 A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das 

instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

  

Assim, considerando que a regulação dos serviços de transporte público pela 

AGIR é recente, e que neste diapasão não há ainda regramento sobre a questão do critério de 

arredondamento do valor das tarifas, é que então sugere-se a adoção da Resolução nº 2132 de 

03/07/07, da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (em anexo), cuja alínea C 

do seu Anexo, prevê então o arredondamento da segunda casa decimal para 0 (zero) ou 5 

(cinco) centavos, cujo arredondamento realizado em um determinado ano será devidamente 

considerado no cálculo do reajuste do ano seguinte. 

 

Enfim, sugere-se, portanto, que os valores das tarifas a serem aplicadas pela 

EMPRESA ALVINO L NICOLLETTI ME, sejam arredondados com exceção da passagem 

dos estudantes que são custeadas pelo município de  Apiúna, seguindo os critérios da 

Resolução supracitada, conforme tabela abaixo: 

 

DESTINO TARIFA R$ ARREDONDAMENTO 

SÃO JORGE 14,55  14,55 

ANTA GORDA 10,38 10,40 

SANTO ANTÔNIO 6,26 6,25 

SUBIDA 4,23 4,25 

SÃO PEDRO 3,21 3,20 

RIO NOVO 13,05 13,00 

SALÃO 11,98 12,00 

NEISSE CENTRAL 7,49 7,50 

VARGEM GRANDE 4,23 4,25 

ESTUDANTES 3,96 3,96 
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 Registramos que tal medida se faz necessária para facilitar o troco (v.g 

disponibilização de moedas de R$ 0,01, R$ 0,05 ou R$ 0,10), sempre ciente que o 

arredondamento operado será analisado e sopesado por ocasião do novo reajuste aplicado. 

 

É o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, 

ser encaminhado e submetido à municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

Blumenau (SC), em 25 de maio de 2018.  

 

 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS 

Assessora Jurídica da AGIR - OAB-SC 35.127. 


