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DECISÃO Nº 085/219 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 116/2019. 

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

município de Indaial/SC. 

SOLICITANTE: Auto Viação Rainha Ltda. 

INTERESSADOS: Auto Viação Rainha Ltda. e Município de Indaial/SC. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Em data de 31.10.2019 a Agência procedeu a abertura deste procedimento administrativo 

para análise do pedido de reajuste anual da Auto Viação Rainha Ltda., que explora de forma 

precária, o serviço de transporte coletivo de passageiros. Há de ser registrado que na segunda 

quinzena daquele mês, o Diretor Geral entrou em contato pessoal com o Procurador-Geral do 

Município de Indaial, questionando se a municipalidade já havia recebido pedido anual de reajuste 

da Auto Viação Rainha Ltda., uma vez que pelos registros da Agência, tal pedido já deveria ter sido 

encaminhado. 

Passados alguns dias, veio a informação que a demanda já teria sido encaminhada para 

outro setor da administração, mas sem o devido encaminhamento ao setor competente daquele 

ente. Tal situação restou confirmada com a remessa de cópia do Ofício de 12 de julho de 2019 e 

cujo recebimento foi registrado em 16.07.2019, junto ao servidor Hilton Zimmermann Fonseca, 

agente administrativo do DEMUTIN. Junto com o pedido, a empresa apresentou uma série de 

informações, por meio de gráficos, tabelas e outras informações que são conta dos preços e 

indicadores que servem para a compreensão da atividade. 

Autuado os documentos, os mesmos foram encaminhados, inicialmente para a Assessoria 

Jurídica com o fim de obter da mesma um parecer sobre a situação contratual existente entre o 

município de Indaial e a empresa Auto Viação Rainha Ltda. A manifestação neste sentido ficou 
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expressa pela elaboração do Parecer Jurídico nº 191/2019, com a juntada, inclusive, de 

documentos que serviram de lastro para as conclusões. 

Após a manifestação jurídica, o Procedimento ficou à disposição das Gerências de 

Transportes e Economia para os devidos estudos, análises e conclusões, atos estes que se 

materializaram pela elaboração e lavra do Parecer Administrativo nº 088/2019. 

Este o necessário e mínimo relatório. 

 

 

2. DECISÃO 

 

A empresa AUTO VIAÇÃO RAINHA LTDA, empresa privada que explora os serviços de 

transportes coletivo de passageiros no município de Indaial, apresentou em julho do corrente ano 

um pedido de reajuste da tarifa vigente, e o faz levando em consideração a apuração de custos, 

dentre outros fatores. 

Necessário é, inicialmente, ratificar e convalidar tanto o Parecer Jurídico como o Parecer 

Administrativo, e dizer que os mesmos servem também, pelas suas próprias razões de fato e 

direito, como sustentáculo para esta decisão.  

É necessário, até indispensável também, dizer e afirmar que o serviço está sendo 

executado em CARÁTER PRECÁRIO, e por conta desta situação fica imposta uma situação limitada 

para poder considerar a proposta da empresa. O Parecer Jurídico já acima citado, de forma muito 

clara faz uma análise entre o que é um reajuste e o que é uma revisão dos valores tarifários. No 

mesmo tom, esclarece com muita propriedade técnica e jurídica, quais os limites legais que estão 

a gerir um CONTRATO VIGENTE EM CATÁTER PRECÁRIO. Sempre é importante destacar que toda 

análise deve ser feita com o viés da administração pública, que possui regras próprias e rígidas e 

que se sobrepõem para fins de validade. 

Colocadas essas argumentações, não resta nenhuma dúvida de que a pretensão da 

empresa deve ficar restrita ao REAJUSTE, puro e simples, ou seja, a aplicação de um índice oficial 

para reposição econômica da tarifa, sem ingressar, por vedação legal, na composição de custos. 

Como já dito antes, tudo em razão da PRECARIEDADE do contrato tácito. 
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Sob este ângulo, a Agência entende que por parte da administração municipal, no mínimo 

deveria estar em vigor um contrato emergencial, que através de regras próprias traria, em tese, 

alguma segurança jurídica às partes. 

O Parecer Administrativo nº 088/2019, após os estudos, aponta que o reajuste deve ser 

aplicado por um lapso temporal de 14 (catorze) meses, iniciando-se em setembro/2018 e indo até 

outubro/2019, conforme a quadro abaixo:  

Quadro 1– Evolução do IPCA setembro/2018 até outubro/2019. 

 
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 

 

Mês/ano Índice do mês (em %) Índice Percentual Acumulado 

set/18 0,48 1,004800 0,4800 

out/18 0,45 1,009322 0,932160 

nov/18 -0,21 1,007202 0,720202 

dez/18 0,15 1,008713 0,871283 

Jan/19 0,32 1,011941 1,194071 

fev/19 0,43 1,016292 1,629205 

mar/19 0,75 1,023914 2,391424 

abr/19 0,57 1,029751 2,975056 

maio/19 0,13 1,031089 3,108923 

jun/19 0,01 1,031192 3,119234 

jul/19 0,19 1,033152 3,315161 

ago/19 0,11 1,034288 3,428807 

set/19 -0,04 1,033874 3,387436 

out/19 0,10 1,034908 3,490823 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de índices de preços, Sistema Nacional de Índices de preços ao 
consumidor. Acesso em: 20 nov. 2019. 

 
  Pelos cálculos matemáticos aplicados, o percentual acumulado do IPCA é de 3,49% (três 

vírgula quarenta e nove por cento), sobre o preço atual calculado, R$ 4,12 (quatro reais e doze 

centavos), atualizando este para R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis  centavos) e por critérios 

científicos de arredondamento deverá ser R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos), tendo 

em vista que tal quantia irá simplificar a questão do troco entre a empresa e os usuários e 

aplicando-se Resolução nº 2132, de 03/07/07, da ANTT – Agência Nacional de Transportes 

Terrestre, cuja alínea C, do anexo, prevê as formas de arredondamento da segunda casa decimal. 
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  ISTO POSTO, concedo o reajuste de 3,49% (três vírgula quarenta e nove por cento), 

referente ao índice acumulado do IPCA, entre os meses de setembro/2018 até outubro/2019, 

sobre a tarifa do transporte coletivo de passageiros do município de Indaial, que passará a ser de 

R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos). 

I. O reajuste passa a vigorar a partir do décimo primeiro dia, após a publicação, na imprensa 

oficial do município de Indaial, pelo Poder Concedente;  

II. Para a validade efetiva da aplicação do reajuste, o município de Indaial, através do 

Executivo, deverá expedir Decreto correspondente, além de dar ampla publicidade do aumento, 

pelos meios de informações com abrangência local, bem como dar conhecimento da Decisão à 

empresa Concessionária, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, a qual igualmente deverá dar ampla 

publicidade aos seus usuários previamente à aplicação do reajuste tarifário; 

III. Fica determinado ao município de Indaial que seja encaminhado a Agência Reguladora, 

cópia da tabela tarifária, devidamente atualizada, bem como fazer a comprovação das publicações 

legais e de divulgação realizadas pelo Município e pela Concessionária, bem como comprovar a 

entrega oficial dos documentos desta Decisão à Concessionária. 

 

 

3. MEDIDAS COMPLEMENTARES 

 

Como medida complementar, atrelada a essa decisão, a Agência volta a reiterar a 

necessidade da instauração de procedimento licitatório para a regularização da concessão do 

transporte coletivo de passageiros, que como já acima dito, hoje está sendo executado em 

situação precária. 

 Por outro lado, enquanto não regularizada a concessão, entendemos que no mínimo 

deveria ser lançado em edital para um contrato emergencial de forma que assim haveria uma 

garantia mínima de legalidade e de segurança jurídica para as partes. 

Extraia-se cópia desta Decisão, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

encaminhe-se para as partes (leia-se: Executivo Municipal de Indaial e Presidente da Câmara de 

Vereadores de Indaial e Auto Viação Rainha Ltda.) para conhecimento e providências legais 

cabíveis. 
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A presente Decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também 

ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa é a Decisão. 

 

         Blumenau, 08 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 

http://www.agir.sc.gov.br/

