
 

 

Parecer Administrativo nº 088/2019 

 

 

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 LDTA. 

INTERESSADOS: Auto Viação Rainha LDTA. e 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 16 (dezesseis) municípios desta 

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

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Jaraguá do Sul, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, 

Rodeio e Timbó, conforme demonstra-se na Figura 1. 

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 5.397, de 17 de abril de 2017. 

  



 

 

Figura 1 – Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

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 

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. DO PRESTADOR 

 

A empesa Auto Viação Rainha LTDA. executa o serviço de transporte coletivo urbano 

no município de Indaial, atualmente sem Contrato e à título precário, sendo sua operação 

legitimada pelo Decreto Municipal nº 879/2006, que estendeu o Termo de Permissão para a 

exploração dos serviços de Transporte Público Coletivo Urbano de Indaial, celebrado em 

21/05/1996, até a conclusão do Processo Licitatório de Concorrência Pública para este fim.  

 

4. PLEITO 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, a Agência Intermunicipal 

de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí 

(AGIR), recebeu do Gabinete da Prefeitura Municipal de Indaial, datado de 21 de outubro de 

2019, assinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito André Luiz Moser, e pelo Procurador-Geral do 

Município, Sr. Rodrigo Koenig França, o Of. GP. 0209/19, o qual encaminha o pedido de 

reajuste tarifário pela empresa Auto Viação Rainha Ltda. O Município aproveita ainda o 

documento para esclarecer que a Administração Pública Municipal está atuando no sentido de 

proceder o levantamento dos dados técnicos para o lançamento do processo licitatório para a 

concessão do transporte coletivo. 



 

 

No citado pedido, a empresa Auto Viação Rainha solicita o reajuste na tarifa do 

transporte coletivo de Indaial, no menor espaço de tempo possível. Para tanto, juntam planilhas 

de custos bem como o número de passageiros transportados entre maio de 2018 e abril de 2019.  

 

5. ANÁLISE 

 

Considerando o papel da Agência de Regulação, conferido por meio do Novo Protocolo 

de Intenções e ratificado por meio da Lei Ordinária Municipal nº 5.397, de 17 de abril de 2017, 

ao qual, em sua Cláusula 7ª, define como objetivos da AGIR: 

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. 

Assim como, em sua Cláusula 8ª, que trata de suas competências: 

I - regular a prestação dos serviços públicos de competência municipal, através 

da fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo: 

[...] 

d) ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

[...] 

IV - buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, 

permissão e autorização, com modicidade das tarifas e justo retorno dos 

investimentos; 

V - requisitar à Administração e aos prestadores dos serviços públicos 

municipais regulados, as informações convenientes e necessárias ao exercício 

de sua função regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem 

como determinar diligências que se façam necessárias ao exercício de suas 

atribuições; 

[...] 



 

 

XI - analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas e preços públicos, 

bem como fiscalizar taxas, mediante estudos apresentados pelos municípios 

consorciados e seus prestadores de serviços regulados; 

[...] 

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 que, 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;  

III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de 

mobilidade urbana do Município. 

Assim como a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe: 

[...] 

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices 

de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção 

ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior 

a um ano. 

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 

monetária de periodicidade inferior a um ano. (grifo nosso) 

[...] 

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com 

as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será 

contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento 

a que essa se referir. 

[...] 

Desta forma, compete ao município de Indaial o planejamento conforme as diretrizes 

atribuídas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e, da mesma forma, compete à AGIR 

o papel de Agente Regulador, tornando-se mediadora entre o Poder Concedente, a 

Concessionária e os usuários do transporte coletivo urbano do município de Indaial, com vistas 



 

 

a avaliar a qualidade e regularidade do serviço prestado, os custos, os ganhos de produtividade 

e a modicidade tarifária. 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para a análise do pleito, é importante breve contextualização sobre o procedimento para 

reajuste ocorridos anteriormente. Registra-se que o município de Indaial, no início do ano de 

2015, por meio do Decreto nº 1.233, de 22 de janeiro de 2015, reajustou sua tarifa do transporte 

coletivo de passageiros para R$ 3,30 (três reais e trinta centavos). Posteriormente, por meio do 

Decreto nº 1.722, de 21 de janeiro de 2016, conferiu novo reajuste da tarifa, fixando-a em R$ 

3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos). Ambos decretos não informaram o critério de 

reajuste ou o percentual adotado, apenas a nova tarifa praticada. No mês de junho de 2017, 

tendo o município de Indaial já aderido ao Novo Protocolo de Intenções da AGIR e estando 

este, portanto, submetido às competências da Agência de Regulação também em seus serviços 

de transporte público coletivo, instaurou-se o Procedimento Administrativo nº 032/2017, que 

tratou da análise de novo pedido de reajuste efetuado pela empresa Auto Viação Rainha à 

Prefeitura Municipal.  

Os trabalhos realizados no referido procedimento apontaram que a variação percentual 

determinada pelo decreto 1.722/16 foi de 10,61% (dez vírgula sessenta e um por cento), 

enquanto que a variação acumulada da inflação para o mesmo período, janeiro de 2015 a 

dezembro de 2015 (doze meses), medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

foi de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento). 

Além disso, sustentando a utilização do IPCA como métrica para o reajuste, registra-se 

que a fórmula paramétrica utilizada no Edital de Concorrência nº 004/2016-10430, para a 

concessão dos serviços de transporte público coletivo do município de Indaial, publicado e 

posteriormente impugnado, também utiliza o Índice de Preços ao Consumidor Amplo como 

referência à inflação, sendo este o componente de maior peso na equação. 

Assim sendo, diante da situação contratual da Concessionária e das demais disposições 

apresentadas, a AGIR entendeu, de acordo com a Decisão nº 34/2017, e mais recentemente a 

Decisão 043/2018, que reajustou a tarifa em 4,39%, IPCA acumulado de agosto de 2017 a 

agosto de 2018, elevando a tarifa a R$ 4,12, arredondada para R$ 4,15 para facilitação do troco,   

como pertinente a utilização de critério de reajuste pelo IPCA, sendo este um índice 

inflacionário nacionalmente conhecido e consistente com a circunstância. Estende-se este 

entendimento, portanto, à presente a análise de reajuste tarifário.  



 

 

5.2 REAJUSTE 

Diante do exposto, e considerando que o último reajuste concedido contemplou o 

período de agosto de 2017 a agosto de 2018, utilizar-se-á o intervalo entre setembro de 2018 a 

outubro de 2019 (14 meses) do Índice de Preços ao Consumidor Amplo como critério de 

cálculo, conforme segue: 

Quadro 2 – 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. 

 

De acordo com o Quadro 2, verifica-se que a inflação acumulada para o período 

correspondente aos 14 meses posteriores ao último reajuste foi de 3,49% (três vírgula quarenta 

e nove por cento), o que significa um aumento de R$ 0,14 (quatorze centavos de real) na tarifa 

do transporte público do município de Indaial, passando esta de R$ 4,121, conforme estipulado,  

para R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos). 

 

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando o exposto, atentando-se para o fato de que a atividade é prestada somente 

via Decreto, em caráter precário, sem contrato e sem explícita regra de negócio clara e precisa 

quanto à critérios de reajuste e/ou revisão; 

                                                           
1 Conforme estipulada pela Decisão 043/2018 de 08 de outubro de 2018. 



 

 

Considerando a competência da Agência de Regulação em buscar o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão, permissão e autorização, atentando-se a 

importância da modicidade tarifária e do equilíbrio econômico-financeiro para o bom 

funcionamento dos serviços de transporte público coletivo; 

Considerando os critérios de reajuste tarifário anteriormente utilizados pela AGIR para 

o serviço transporte público coletivo do município de Indaial; 

Considerando a proposição da aplicação do IPCA acumulado entre meses referentes a 

setembro de 2018 e outubro de 2019 como forma de reajuste, sendo este o percentual de 3,49% 

(três vírgula quarenta e nove por cento) sobre o preço técnico atual da tarifa aplicado pelo 

Município, R$ 4,12, a qual passaria então à 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); 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais 

Serviços Públicos da AGIR recomenda: 

a) Aplicação de reajuste da tarifa para o serviço de transporte público coletivo do 

município de Indaial em 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). 

b) Ao Diretor Geral da AGIR que paute sua Decisão à necessidade de comunicação 

para o município de Indaial, juntamente a empresa Auto Viação Rainha Ltda. 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste tarifário para o Diretor Geral da Agência de 

Regulação Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí para Decisão e encaminhamentos. 

Este é o nosso parecer, SMJ 

 

Blumenau (SC), em 20 de novembro de 2019. 

 

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 

 


