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Parecer Administrativo nº 057/2018 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018. 

 

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

município de Indaial - SC. 

SOLICITANTE: Auto Viação Rainha LDTA. 

INTERESSADOS: Auto Viação Rainha LTDA, Município de Indaial - SC. 

 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e Decreto 6.017 

de 17 de janeiro de 2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na Figura 1:  
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Figura 1 - Área de Abrangência da AGIR. 

 

Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

O município de Indaial, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 98, de 09 de abril 

de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 141, de 16 de julho de 2013, e ao Novo Protocolo 

de Intenções através da Lei nº 5397, de 17 de abril de 2017. 

Desta forma, são objetos de regulação por parte da AGIR os serviços públicos de 

transporte coletivo de passageiros municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.587/2012, e de 

saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, compreendidos como os serviços 

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

Considera-se a ratificação das atribuições de regulação dos serviços públicos de 

transporte à Agencia Reguladora a partir da ratificação do Novo Protocolo de Intenções pelo 8º 

(oitavo) ente consorciado, com a promulgação da Lei Complementar n° 136, de 13 de abril de 

2017, pelo município de Doutor Pedrinho. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também do transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 
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Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc.  

 

2. DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Indaial localiza-se no Estado de Santa Catarina, na região do Médio 

Vale do Itajaí, e faz divisa com os municípios de Apiúna, Ascurra, Blumenau, Botuverá, 

Presidente Nereu, Rodeio e Timbó. No Quadro 1, a seguir, são apresentados alguns dados 

quantitativos do município. 

 

Quadro 1: Dados do município de Indaial. 

Área Territorial Total: 430,79 km² (IBGE - 2016) 

 

População: 54.854 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 52.927 hab. 

População Rural: 1.927 hab. 

População estimada para 2017: 66.497 hab. (IBGE - 2017) 

 

PIB a preços correntes: 2.266.255,66 mil reais (IBGE - 2015) 

PIB per capita: 35.695,25 reais (IBGE - 2015) 

IDH: 0,777 (PNUD - 2010) 

Fonte: IBGE Cidades (2017). 

 

3. DADOS DO PRESTADOR 

 

A empesa Auto Viação Rainha Ltda. executa o serviço de transporte coletivo urbano no 

município de Indaial, atualmente sem Contrato, sendo sua operação legitimada pelo Decreto 

Municipal nº 879/2016, que estendeu o Termo de Permissão para a exploração dos serviços de 

Transporte Público Coletivo Urbano de Indaial, celebrado em 21/05/1996. A empresa de 

transporte, conforme consta em seu sítio virtual, desvela sua identificação institucional:  

“A Autoviação Rainha Ltda., inicia as atividades em 1963 quando entra em 

atividade a então Transportes Coletivo Indaial, que em 1967 altera sua razão 

social passando a chamar-se Auto Viacão Rainha Ltda. Inicialmente, a 
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empresa operava linhas municipais e intermunipais ligando municípios como 

Ascurra, Benedito Novo, Timbó e Indaial. Em 1969 o sr. Nilo Luis Fachini, 

então sócio diretor da Rodoviária Expresso Brusquense S/A, de Brusque/SC, 

comprou a “Rainha” para aquela organização e no ano seguinte, precisamente 

no dia 1º de maio, ele se desliga da sociedade da “Brusquense” para assumir 

sozinho como único proprietário a “Rainha”, tendo à época uma frota total de 

15 ônibus. 

A sede da empresa foi instalada em Blumenau e a administração visava 

ampliação e exploração de novas linhas, bem como aquisição de novos ônibus. 

Nos anos seguintes, foram adquiridas outras empresas que passaram a fazer 

parte da Rainha, como a Coletivo Martendal de Luis Alves, com as linhas 

ligando Luis Alves com Barra Velha, Itajaí e Blumenau, posteriormente a 

empresa Expresso Presidente Nereu com linhas de Presidente Nereu e São 

Jorge ligando com Indaial. 

A empresa passou por várias modificações nos últimos anos, que culminaram 

com a venda de algumas linhas e ampliação de outras.  Uma importante 

mudança feita recentemente na empresa foi a transferência da matriz da 

empresa para o município de Indaial, que agora possui filiais em Blumenau e 

Luiz Alves. Atualmente prestamos serviços coletivo urbano nos municípios 

de Indaial e Luiz Alves, operamos linhas intermunicipais de Indaial, Belchior 

e Luis Alves para Blumenau, Luis Alves para Barra Velha e Balneário 

Camboriú além de contratos de fretamento de funcionários com várias 

empresas da região. Também esta em implantação, o projeto de bilhetagem 

eletrônica com parceria com o Seterb de Blumenau. O projeto visa integrar as 

nossas linhas intermunicipais com o transporte coletivo de Blumenau, o que 

trará muitos benefícios à todos usuários que utilizam nossos serviços. 

Hoje contamos com uma frota de 50 ônibus e transportamos aproximadamente 

200.000 passageiros por mês. Temos 133 colaboradores, os quais são os 

grandes responsáveis pelos resultados alcançados, e pela nossa busca 

constante de melhor atender cada vez melhor nossos clientes e alcançarmos 

nossos objetivos (RAINHA, 2017).1” 

 

Apresentada breve exposição da prestadora de serviços de transporte público coletivo 

de passageiros no Município de Indaial, segue-se o relatório do pleito tarifário.  

 

4. RELATÓRIO 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, recebeu cópia da solicitação de reajuste tarifário 

                                                           
Fonte: Disponível em: <http://avrainha.com.br/empresa/>. Acesso em: 13 abril 2018. 
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no transporte público de Indaial encaminhada ao Poder Concedente, na data de 22 de fevereiro 

de 2018, pela empresa Auto Viação Rainha. 

No ofício, foram apresentados os resultados de uma nova planilha de custos, a qual foi 

enviada à esta Agência, via e-mail, em 27 de março de 2018. Com esta nova planilha, a tarifa 

passaria para R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Apresentou ainda, como 

sugestão, uma mudança em sua estrutura tarifária, onde a mesma receberia um subsídio de R$ 

1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) para a tarifa inteira e R$ 1,015 (um real e zero quinze 

centavos) tarifa para estudantes, conforme o Quadro 2: 

Quadro 2 – Sugestão de reequilíbrio do sistema tarifário – RAINHA. 

Item Nº de passageiros Valor Tarifa (R$) Total (R$) 

1 Custo do Sistema 53.389 5,55 296.570,56 

2 Receita c/ Tarifa inteira. 35.580 4,10 145.878,00 

3 Receita com tarifa inteira 29.617 2,87 (c/30% desc.) 85.000,79 

4 Subsídio 1-(2+3)  65.691,27 
Fonte: AGIR (2017). 

 

Registra a empresa, no último parágrafo de seu ofício, que muito embora tenham 

recebido reajuste na tarifa em 24/08/2017, o mesmo foi dado com atraso, visto que em 2016 a 

tarifa foi reajustada em 21 de janeiro e que, portanto, se faz necessário um novo reajuste o mais 

breve possível. Sugere também que o desconto na tarifa estudante passe dos atuais 50% 

(cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento).  

Entretanto, esta Gerência de Transportes ressalta que alegado atraso no reajuste tarifário 

de 2017 não fundamenta a necessidade de um novo reajuste antes do prazo legal de 12 (doze) 

meses, uma vez que o reajuste concedido levou em conta os 19 (dezenove) meses anteriores, 

de janeiro de 2016 a julho de 2017. 

 

5. DA ANÁLISE 

 

Considerando o papel fundamental da AGIR neste processo, traz-se ao presente Parecer 

o novo Protocolo de Intenções, ratificado pela Lei municipal nº 5.397 de 17 de abril de 2017 do 

município de Indaial, a qual em sua Cláusula 7ª define como objetivos da AGIR: 
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I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para 

a satisfação dos usuários; 

 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas normas 

regulamentares e nos instrumentos de política pública municipal, a exemplo 

dos Planos Municipais setoriais; 

 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

 

IV - definir tarifas e preços públicos e, fiscalizar taxas, que assegurem tanto o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

  

Cabe igualmente citar a Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012, a qual institui 

as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e, em seu artigo 18 prevê: 

Art. 18.  São atribuições dos Municípios:  

 

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como 

promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;  

 

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 

transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial; [...]. 

 

Assim, ao município de Indaial compete o planejamento conforme as diretrizes 

atribuídas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e, da mesma forma, é nesse sentido que 

converge a atuação da AGIR no papel de Agente Regulador, ao tornar-se mediadora entre o 

Poder Concedente, a Concessionária e os usuários do transporte coletivo urbano do município 

de Indaial, com vistas a medir a qualidade e a regularidade do serviço prestados, os custos, os 

ganhos de produtividade e a modicidade tarifária.  

É importante ressaltar que de acordo com a decisão nº 34/2017, publicada no Diário 

Oficial dos Municípios, na edição nº 2326, de 24 de agosto de 2017, nas páginas 874 a 877, e 

no decreto nº 705, de 24 de agosto de 2017, foi aplicado reajuste de 7,81% (sete vírgula oitenta 

e um por cento), referente ao IPCA acumulado de janeiro de 2016 a julho de 2017. O preço da 

tarifa passou então à R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos, em valores arredondados).  
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Em seu pleito, a Auto Viação Rainha solicita que a tarifa seja reajustada para R$ 5,55 

(cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e ainda sugere que parte desta tarifa seja subsidiada 

pelo município, passando então ao valor de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) para a tarifa 

inteira e R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) para a tarifa de estudante. Sugere ainda 

que o desconto dos estudantes seja de apenas 30% (trinta por cento), em vez dos 50% (cinquenta 

por cento) vigentes. Para tanto, a prestadora solicita ao município de Indaial o subsídio de R$ 

65.961,77 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), 

necessários para que a mesma complete suas receitas. 

Atualmente, a empresa realiza os serviços de transporte coletivo de passageiros do 

Município de Indaial sem contrato, sendo sua operação determinada pelo Decreto nº 879, de 18 

de dezembro de 2006, que estende a permissão da prestadora para a exploração a exploração 

dos serviços de transporte coletivo urbano de Indaial, contendo em seu artigo primeiro a 

seguinte cláusula:  “Fica determinado Permissão para Exploração de Transporte Coletivo 

Urbano de Indaial, à título precário, a empresa Auto Viação Rainha Ltda., até a conclusão do 

Processo Licitatório de Concorrência Pública para este fim”. Isto posto, o Processo Licitatório 

nº 069/2016, Edital de Concorrência nº 004/2016-10430, para a Concessão dos Serviços de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de Indaial, foi publicado em 24 de 

maio de 2016, porém, por intervenção do Tribunal de Contas de Santa Catarina, sofreu 

impugnação, sendo revogado em 22 de fevereiro de 2017. Entende-se, portanto, que o Decreto 

nº 879/2016 ainda se faz vigente a título de Concessão precária.
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6. RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando a atividade prestada somente por Decreto, sem Contrato e, sem explícita 

regra de negócio clara e precisa quanto ao critério de reajuste e/ou revisão; 

Considerando a proposição de elevação da tarifa inteira para R$ 5,55 (cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos), e subsídio de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) para 

a mesma, alterando seu valor ao usuário para R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos); 

Considerando a proposição da empresa para que o desconto da tarifa estudante seja de 

tão somente 30% (trinta por cento), e que haja subsídio de R$ 1,015 desta tarifa, alterando seu 

valor ao estudante para R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos); 

Considerando que o último reajuste acontece em 24 de agosto de 2017, portanto, a 

aproximadamente oito meses; 

Considerando que, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e de acordo com o parágrafo terceiro 

do Art. 2, e parágrafo primeiro do Art. 3 da Lei nº 10.192/2001, reajustes não podem ser 

concedidos num período menor que 12 meses, e, portanto, tal alteração caracteriza-se como 

revisão tarifária extraordinária. 

Considerando que, sem Contrato de Concessão, uma vez que a prestadora está operando 

por autorização via Decreto, não é possível realizar processo revisão de Contrato. 

Mediante o exposto, esta Gerência de Transportes recomenda: 

1) Indeferir o pedido de reajuste, pois este somente poderia acontecer a partir de 12 meses 

após o último reajuste, conforme disposição legal;  

2) Que a redução do desconto para estudante, é competência do município decidir; 

3) O pleito de transferência de recursos via subsídio, deva ser igualmente levado a 

apreciação do executivo municipal.  

4) Recomenda-se ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à necessidade de 

comunicação para o município de Indaial juntamente à empresa Auto Viação Rainha 

Ltda.  
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Encaminhe-se o referido pedido de reajuste tarifário para Parecer e análise jurídica da 

Agência de Regulação quanto ao aspecto do próprio reajuste e, igualmente sobre os aspectos 

legais da forma de contratação ora realizada no município de Indaial. 

Este o nosso parecer, SMJ. 

 

Blumenau (SC), em 05 de abril de 2018. 

 

 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e 

demais Serviços Públicos da AGIR 

CORECON-SC nº 3512 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC Nº1463 

 


