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Parecer Administrativo nº 041/2017  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 046/2017. 

OBJETO: Apreciação do pedido de reajuste de transporte coletivo urbano no Município de 

Rio dos Cedros. 

SOLICITANTE: Município de Rio dos Cedros. 

INTERESSADOS: Município de Rio dos Cedros e Lancatur Transporte e Turismo Ltda. 

 

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 Rio dos Cedros, parte interessada no presente Procedimento 

Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 

179, de 14 de novembro de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 230, de 04 de junho de 

2013, e ao Novo Protocolo de Intenções através da Lei Complementar nº 281, de 23 de fevereiro 

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. 
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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 Rio dos Cedros localiza-se no Estado de Santa Catarina, na região do 

Médio Vale do Itajaí, e faz divisa com os municípios de Benedito Novo, Corupá, Doutor 

Pedrinho, Jaraguá do Sul, Pomerode, Rio Negrinho e Timbó. No Quadro 1, a seguir, 

apresentam-se alguns dados quantitativos do município. 

 

Quadro 1: Dados do município de Rio dos Cedros. 

Área Territorial Total: 554,08 km² (IBGE - 2016) 

 

População: 10.284 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 5.110 hab. 

População Rural: 5.174 hab. 

População estimada para 2017: 11.431 hab. (IBGE - 2017) 

 

PIB a preços correntes: 259.248,85 mil reais (IBGE - 2015) 

PIB per capita: 23.236,43 reais (IBGE - 2015) 

IDH: 0,729 (PNUD - 2010) 

Fonte: IBGE Cidades (2017). 

 

3. RELATÓRIO 

 

Em 16 de novembro de 2017, a AGIR recebeu da prefeitura de Rio dos Cedros para 

análise, o Ofício GP.265/2017, com cópia dos documentos protocolados pela Lancatur 

Transportes e Turismo Ltda., em que é solicitado reajuste no valor das passagens de ônibus do 
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município. Também anexou Comprovante de Abertura do Processo, que leva o número 

1846/2015 Cód. Verificador: NRU5.  

O documento da Lancatur Transporte e Turismo, datado de 11 de outubro de 2017, 

solicita reajuste de 20,31% (vinte vírgula trinta e um por cento) nos valores de tarifa praticados 

no serviço público de transporte coletivo de passageiros de Rio dos Cedros. Justifica ser 

necessário o reajuste para manter o equilíbrio financeiro dos serviços prestados e realizar novos 

investimentos. 

A empresa reuniu documentos para comprovar o aumento de 7,11% (sete vírgula onze 

por cento) no custo operacional no período de agosto de 2016 a agosto de 2017, baseando-se 

nos índices básicos que compõe a planilha, quais sejam: chassis 7,5% (sete vírgula cinco por 

cento), carroceria 9,87% (nove vírgula oitenta e sete por cento), salário 4% (quatro por cento), 

peças 8,6% (oito vírgula seis por cento), pneus 7,48% (sete vírgula quarenta e oito por cento) e 

diesel 5,21% (cinco vírgula vinte e um por cento).  

Somando o reajuste do custo operacional: 7,11% (sete vírgula onze por cento) com o 

reajuste defasado do pedido anterior datado de 07 de novembro de 2016: 13,20% (treze vírgula 

vinte por cento), totaliza os 20,31% (vinte vírgula trinta e um por cento) solicitados. A empresa 

apresentou um quadro para demonstrar os valores praticados e os valores com o reajuste 

solicitado. Ver Quadro 2: 

 

Quadro 2: Evolução das Tarifas considerando o percentual solicitado. 

Usuário Normal 

Valor Atual Praticado Valor Solicitado com Reajuste 

3,80 4,60 

7,50 9,00 

10,40 12,50 

Usuário Estudante 

Valor Atual Praticado Valor Solicitado com Reajuste 

2,20 2,65 

Fonte: Lancatur (2017).   
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4. ANÁLISE 

 

4.1 - A empresa Lancatur Transportes e Turismo Ltda., é detentora do Contrato nº 

20/2006, por ter sido vencedora da Concorrência nº 8/2006, cujo Edital de Licitação foi lançado 

em 24/02/2006 sob o título: “Outorga de Concessão para operação de Serviço Público de 

Transporte Coletivo de Passageiros, inclusive escolar, na modalidade de serviço convencional, 

no município de Rio dos Cedros S/C”. Tipo da licitação: Maior oferta e menor tarifa. Nos 

termos do item 2.2. do Edital, o prazo da concessão é de 20 (vinte) anos prorrogáveis mediante 

autorização legislativa. Todavia, o Edital é omisso quanto ao prazo da prorrogação da 

Concessão, contudo, no Contrato n° 20/2006, no parágrafo único da Cláusula Quinta, prevê a 

possibilidade de prorrogação por mais 05 (cinco) anos, havendo autorização legislativa por 

exigência do interesse público e o serviço esteja sendo prestado a contento pela Concessionária. 

Consta no item 3.13.3., que é dever da Concedente fixar e rever as tarifas sem, no 

entanto, prever os critérios da revisão e ainda não define indicador nem metodologia do cálculo 

do reajuste/revisão. Limita-se a registrar no item 7.2.1. que as tarifas serão revisadas 

anualmente pelo PODER CONCEDENTE sempre que houver alteração nas bases componentes 

da planilha de custos de tal forma que garanta a continuidade do serviço mediante transporte de 

qualidade e modicidade tarifária. Fixa como data base tarifária, o dia 30 de agosto de cada ano. 

Em 17 de abril de 2006, foi assinado o termo de homologação da licitação, considerando 

vencedora do item 1, a empresa LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA., por ter 

ofertado o maior lance.  

 

4.2 - Em 5 de junho de 2006, foi assinado o Contrato de Concessão, o qual ratifica todos 

os termos do Edital de Concorrência nº 08/2006. Em sua cláusula quinta determina que “o prazo 

de vigência do presente contrato de Concessão é de 20 (vinte) anos, com início das atividades 

em 03/07/2006 (já incluído o prazo previsto no item 4.2.5 do Edital de Licitação e parágrafo 

único da cláusula primeira deste Contrato que define que A adjudicatária deverá iniciar a 

operação do sistema de transporte coletinho no prazo de até 30 (trinta) dias, com a frota 

prevista no item 4.1., a integrar a frota deverá obrigatoriamente manter a idade média máxima 

ficada neste edital para frota), e término em 02/07/2026, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos, 
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havendo autorização legislativa, interesse público e o serviço venha sendo prestado a contento 

pela CONCESSIONÁRIA”. 

 

4.3 – Mediante o exposto, a Lancatur apresentou um pedido de reajuste de 20,31% (vinte 

vírgula trinta e um por cento). Juntou e-mails de fornecedores, com o intuito de demonstrar a 

evolução dos preços do chassis que foi de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), da carroceria de 

9,87% (nove vírgula oitenta e sete por cento), dos pneus de 7,48% (sete vírgula quarenta e oito 

por cento), do óleo diesel de 5,21% (cinco vírgula vinte e um por cento), este com nota fiscal, 

e de pessoal de 4,00% (quatro por cento), apresentando folha de pagamento. Justifica o 

percentual de 20,31% (vinte vírgula trinta e um por cento), incluindo nele o aumento não 

atendido de 13,20% (treze vírgula vinte por cento) acumulado dos reajustes anteriores. 

 

4.4 - Considerações sobre o reajuste: não há uma fórmula clara, nem objetiva, no Edital 

ou no Contrato, sob a forma de uma equação, por exemplo, para cálculo do reajuste. Todavia 

se percebe, nos reajustes já concedidos, valores muito semelhantes ao Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA, como podemos observar nos Quadros 3, 4 e 5 abaixo, e nos 

Gráficos 1, 2 e 3. 

 

Quadro 3: Evolução histórica das Tarifas considerando o percentual concedido. 

Reajuste 

Reajuste 

Solicitado 

(%) 

Reajuste concedido 

Estudante 
Usuário Comum 

1 

Usuário Comum 

2 

Usuário Comum 

3 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

Edital - 1,15 - 2,10 - 4,00 - 6,00 - 

1º * 1,37 19,13 2,30 9,52 4,40 10,00 6,50 5,33 

2º 4,25 1,43 4,38 2,40 4,35 4,60 4,55 6,85 5,38 

3º 8,38 1,55 8,39 2,60 8,33 5,00 8,70 7,40 8,03 

4º 8,40 1,68 8,39 2,90 11,54 5,50 10,00 7,90 6,76 

5º 8,00 1,81 7,74 3,10 6,90 6,00 9,09 8,50 7,59 

6º 7,50 1,92 6,08 3,30 6,45 6,50 8,33 9,20 8,24 

7º 10,29 2,09 8,85 3,60 9,09 7,10 9,23 9,90 7,61 

8º 5,41 2,20 5,26 3,80 5,56 7,50 5,63 10,40 5,05 

Fonte: AGIR (2017). 

*Documentação inexistente. 
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Na primeira coluna dos percentuais (%), informa-se os percentuais sugeridos pela 

comissão especial para cálculo do reajuste, que foram ratificados pelo Prefeito através de 

Decreto ou no Termo Aditivo. As outras colunas de percentual (%) referem-se ao percentual 

aplicado na tarifa anterior, para chegar na tarifa reajustada. Por exemplo, no 4º reajuste, o 

percentual concedido foi de 8,4% (oito vírgula quatro por cento), todavia o percentual 

efetivamente aplicado na tarifa de estudante foi de 8,39% (oito vírgula trinta e nove por cento), 

na tarifa usuário comum 1, 11,54% (onze vírgula cinquenta e quatro por cento), na tarifa usuário 

comum 2, 10,00% (dez por cento) e na tarifa usuário comum 3, 6,76% (seis vírgula setenta e 

seis por cento). Essa variação entre o percentual Concedido e o valor real reajustado ocorre 

devido ao critério de arredondamento utilizado. 

 

Quadro 4: Evolução das Tarifas pelo IPCA. 

Reajuste 
IPCA 

(%) 

Valores corrigidos pelo IPCA 

Estudante 
Usuário 

Comum 1 

Usuário 

Comum 2 

Usuário 

Comum 3 

R$ R$ R$ R$ 

Edital - 1,15 2,10 4,00 6,00 

1º 10,63 1,27 2,32 4,43 6,64 

2º 9,04 1,39 2,53 4,83 7,24 

3º 7,22 1,49 2,72 5,17 7,76 

4º 5,24 1,57 2,86 5,44 8,17 

5º 6,09 1,66 3,03 5,78 8,66 

6º 6,51 1,77 3,23 6,15 9,23 

7º 9,53 1,94 3,54 6,74 10,11 

8º 9,87 2,13 3,89 7,40 11,11 

Fonte: AGIR (2017). 
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Quadro 5: Evolução das Tarifas pelo percentual solicitado. 

Reajuste 

Percentual 

Solicitado 

(%) 

Valores corrigidos pelo percentual solicitado 

Estudante 
Usuário 

Comum 1 

Usuário 

Comum 2 

Usuário 

Comum 3 

R$ R$ R$ R$ 

Edital - 1,15 2,10 4,00 6,00 

1º 10,63 1,27 2,32 4,43 6,64 

2º 11 1,41 2,58 4,91 7,37 

3º 10,25 1,56 2,84 5,42 8,12 

4º 13,13 1,76 3,22 6,13 9,19 

5º 8,77 1,92 3,50 6,66 10,00 

6º 13,73 2,18 3,98 7,58 11,37 

7º 11,31 2,43 4,43 8,44 12,65 

8º 15,93 2,81 5,13 9,78 14,67 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Na sequência apresenta-se a evolução das tarifas para cada Grupo. A evolução da tarifa 

dos estudantes pode ser observada no Gráfico 1, do usuário comum 1 no Gráfico 2, do usuário 

comum 2 no Gráfico 3 e do usuário comum 3 no Gráfico 4. 

 

Gráfico 1: Evolução da Tarifa Estudante. 

Fonte: AGIR (2017). 
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Gráfico 2: Evolução da Tarifa Usuário Comum 1. 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Gráfico3: Evolução da Tarifa Usuário Comum 2. 

Fonte: AGIR (2017) 
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Gráfico 4: Evolução da tarifa Usuário Comum 3. 

Fonte: AGIR (2017). 

 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE REAJUSTE 

 

Não há metodologia padrão para análise das solicitações de reajuste, como podemos 

observar no Quadro 6 a seguir. Há muitas variações nas etapas da concessão de reajuste, de um 

ano para o outro. Percebe-se que nos Aditivos, quando existentes, não é utilizado uma sequência 

ordinária, tais como Primeiro Aditivo, Segundo, Terceiro e assim sucessivamente, não 

informando ainda qual cláusula do Contrato primitivo está sendo alterada. No primeiro reajuste, 

consta somente o Termo Aditivo como parte do processo. Quanto ao segundo reajuste, não há 

nenhum documento, presume-se que esta situação decorre devido à interrupção na sequência 

da tabela de preços.  
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Quadro 6 - Etapas do processo de reajuste. 

EVENTOS 
REAJUSTES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Solicitação   X X X X X X 

Protocolo Abertura   X  X X X X 

Despacho do Prefeito determinando processamento   X  X X X X 

Parecer da Procuradoria   X  X X X X 

Despacho do Prefeito determinando elaboração de Decreto 
para nomeação da comissão especial 

  X     X 

Decreto do Prefeito nomeando comissão especial   X  X X X X 

Parecer da comissão   X  X X X X 

Despacho do Prefeito determinando elaboração de Decreto 
para autorizar o reajuste 

       X 

Decreto do Prefeito autorizando o reajuste 
 

  X   X  X 

Elaboração de Termo Aditivo X   X X X X  

Fonte: AGIR (2017). 

 

6. DO PARECER 

 

Quanto aos reajustes já realizados, nota-se que, mesmo não havendo uma forma 

explicita de cálculos, os valores concedidos como reajuste refletem a atualização dos valores 

contidos no Anexo II do Edital de Licitação, Concorrência nº 8/2006, conforme a variação do 

custo estimado por passageiro. Ou seja, são atualizados os valores base para formação do preço, 

que constitui o custo equivalente por usuário, para sustentabilidade econômica financeira da 

Concessão. 

Com base na estrutura para formação de preço, contida no Anexo II do Edital, já citado, 

e observando a composição do último reajuste concedido pelo município de Rio dos Cedros, 

após análise da Comissão Especial designada pelo Decreto nº 2.801, de 16 de janeiro de 2017, 

para apuração de eventual reajuste tarifário, em acordo com o Processo Administrativo 

protocolo nº 1.950, de 13 de dezembro de 2016, apresenta-se a seguir as etapas de cálculo 

necessárias para obtenção da atualização do custo estimado por passageiro. 



 

12 
 

No que concerne o reajuste calculado e concedido ao transporte intermunicipal, pelo 

DETER-SC, através da Resolução nº 001/2017 que “Aprova os Coeficientes Tarifários para o 

Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, e dá Outras Providências”, 

pode-se observar que a variação de preço entre 2016 e 2017, para o indicador Tarifa 

(R$/passageiro/km), variou 7,2264% (sete vírgula vinte e dois sessenta e quatro por centro) 

para a modalidade Urbano I e 7,2283% (sete vírgula vinte e dois oitenta e três por centro) para 

a modalidade Urbano II. Os indicadores para cada modalidade e para cada ano pode ser 

observado no Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 - Coeficientes Tarifários para o Serviço de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal De Passageiros – DETER-SC. 

 
2016 2017 Diferença 2016-2017 Aumento 2016 -2017% 

URBANO I 0,179769 0,19276 0,012991 7,226496% 

URBANO II 0,184718 0,19807 0,013352 7,228316% 

A variação de preço 2016 - 2017 foi de 7,22% na modalidade URBANO I 

Fonte: Adaptado de DETER (2017).1 

 

Do mesmo modo, para efeito de apreciação, o índice de inflação medido pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA que compreende o período de doze meses, considerando o intervalo entre janeiro 

de 2017 a dezembro de 2017, apresentou uma inflação acumulada de 2,06% (dois vírgula zero 

seis por cento) para o INPC e 2,94% (dois virgula noventa e quatro por cento) para o IPCA. A 

composição deste índice pode ser observada na Figura 2. 

 

 

                                                           
1 RESOLUÇÃO Nº 001/2017. Disponível em: <http://www2.deter.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/01-
17.pdf> Acesso em: 05 de março de 2018 
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Figura 2 – Inflação INPC e IPCA acumulada entre janeiro de 2017 a dezembro 2017. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2018)2. 

 

Após identificar a variação de preço apresentada pelo DETER e a variação do índice de 

inflação INPC e IPCA, passamos agora para os dados estatísticos apurados no levantamento 

realizado, com vista ao desenvolvimento do cálculo do custo médio por passageiro, conforme 

estabelecido no Anexo II do Edital. 

Para efeitos de cálculo do reajuste da tarifa de transporte público coletivo do município 

de Rio dos Cedros deverá se observar os seguintes apontamentos: 

I – Quanto ao cálculo do Gasto Mensal com Pneus. 

Na coluna valores anteriores do Quadro 8, item 10 – Gasto Mensal com Pneus, foi usado 

como elemento da fórmula o número de pneus de cada ônibus, enquanto na coluna valores 

atuais este elemento foi corrigido para o número de ônibus da frota, por assim entender a 

Gerência de Transportes da AGIR.  

Para melhor expor essa alteração, a seguir apresenta-se duas equações, a primeira 

representa o cálculo para gasto mensal com pneus realizado no reajuste anterior e, pelo 

                                                           
2 Inflação INPC e IPCA acumuladas. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice> Acesso em: 
05 de março de 2018 
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observado, este é o cálculo que já vem sendo considerado durante esta Concessão. Já a segunda 

equação traz a interpretação desta Gerência a respeito do cálculo do gasto mensal com pneus. 

 

Equação 1 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒑𝒏𝒆𝒖𝒔 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

=  (𝑄𝑢𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 ÷  𝑃𝑛𝑒𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑟 ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 ÷  𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 

∗  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑠 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎 ∗  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢) 

Equação 2 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒑𝒏𝒆𝒖𝒔 𝑨𝒕𝒖𝒂𝒍 

= (𝑄𝑢𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 ÷  𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 ÷  𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 

∗  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑠 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎 ∗  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢) 

 

Conforme demonstrado nas equações 1 e 2, a diferença entre estas consiste na divisão 

da quilometragem mensal pela quantidade de pneus por ônibus (Equação 1) ou pela frota efetiva 

(Equação 2). Na interpretação desta Gerência, a Equação 1 está equivocada pois, ao dividir a 

quilometragem mensal pela quantidade de pneus por ônibus, acaba por se desconsiderar que 

cada conjunto de pneus (por ônibus) percorre a mesma quilometragem. Sendo assim, se propõe 

a Equação 2, onde a quilometragem mensal é dividida pela quantidade de veículos da frota de 

efetivos, resultando deste cálculo a média de quilômetros rodados por cada veículo.  

Nota explicativa: Esta alteração acaba por distorcer a variação de preço ocorrida neste 

período, no item Gasto mensal com pneus. Para corrigir este efeito, aplica-se a nova equação 

para definir o custo com este insumo no ano anterior de forma que se possa apreciar a variação 

real de preço ocorrido entre os reajustes e fixa o Custo estimado por passageiro/Alíquota (R$) 

do ano anterior em R$5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos). 

II – Quanto ao cálculo do Gasto Mensal com Despesa de Pessoal. 

Quando da análise das informações para calcular o reajuste da tarifa, observou-se um 

descompasso entre os valores de referência no campo 14.1 Salário Base, do Quadro 8, que 

influencia também nos demais valores do “14. Despesa com pessoal para 9 ônibus” quais 

sejam: Quebra de caixa; Décimo Terceiro; 1/3 Férias; Absenteísmo; e INSS.  

O Salário Base utilizado no cálculo do último reajuste (concedido em fevereiro de 2017) 

foi de R$ 2.015,00 (dois mil e quinze reais) diferente do valor que foi apresentado pela 
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Concessionária através de holerite de pagamento para o período. Dessa forma a Concessionária 

apresentou a evolução salarial dos últimos três anos, assim como os dois últimos acordos 

coletivos da categoria. Nessa documentação pode-se constatar que o salário base do motorista 

no mês de novembro de 2016 era de R$ 2.154,00 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais) e 

para o mesmo mês do ano de 2017 é R$ 2.241,00 (dois mil duzentos e quarenta e um reais), ou 

seja, uma variação de 4,04% (quatro vírgula zero quatro por cento). A diferença no valor do 

salário base do motorista utilizado no cálculo do reajuste anterior causa uma distorção nos 

cálculos apurados para o reajuste atual. Sendo assim, a fim de corrigir tal distorção foi 

atualizado o valor do salário base no ano anterior para R$ 2.154,00 (dois mil cento e cinquenta 

e quatro reais) e o valor do salário base no ano corrente para R$ 2.241,00 (dois mil duzentos e 

quarenta e um reais).  

A fim de avaliar o impacto desta alteração sobre o reajuste tarifário, primeiramente 

aplicou-se sobre o valor do Salário Base considerando no último reajuste (R$ 2.015,00), o 

percentual de reajuste salarial concedido ao s servidores pela Prefeitura Municipal de Rio dos 

Cedros de 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito por cento), conforme Lei Ordinária nº 

1.937/2017. Apurou-se então o valor de reajuste tarifário de 7,16% (sete vírgula dezesseis por 

cento). Os valores considerados no cálculo de reajuste tarifário estão demonstrados no Quadro 

8 a seguir, verificar a coluna “Valores de 2017 (aumento de 6,58% sobre o salário base do ano 

anterior). ” 

Quando ao considerar o valor do salário base apresentado pela empresa, através do 

holerite de pagamento (R$ 2.154,00), que em relação ao valor base utilizado no último reajuste 

representa 11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento), mas em relação ao reajuste concedido 

pela empresa equivale a 4,04% (quatro vírgula zero quatro por cento), o reajuste apurado é de 

10,47% (dez vírgula quarenta em sete por cento). Destaca-se que ao assumir o valor real do 

salário base para o presente reajuste, a distorção percebida estará cessada, pois corrige ao valor 

base do salário praticado, devendo o último acordo coletivo (2018) integrar o próximo pleito 

de reajuste. 

III – Análise Geral 

A base de dados para formação de preço decorre do levantamento realizado na 

localidade, assim como define o Contrato de Concessão. Desta forma verificou-se a última 
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licitação realizada pela prefeitura municipal de Rio dos Cedros, sendo possível auferir o preço 

do litro do Óleo Diesel, do Óleo Lubrificante do Motor, Óleo Lubrificante de Caixa e Óleo 

Lubrificante do Diferencial. A prefeitura também informou a quantidade média de Estudantes 

(20.122, vinte mil cento e vinte e dois estudantes) que utilizam o transporte público coletivo no 

município. Destaca-se que os dados referentes às quantidades consumidas foram apresentados 

pela Concessionária sob anuência do município.  

Assim, conforme demonstra-se no Quadro 8 a seguir, para além de todos os valores 

considerado nesta análise, o percentual apurado para o reajuste é de 10,47% (dez vírgula 

quarenta e sete por cento).  

 

Quadro 8: Etapas de cálculo do reajuste tarifário. 

Item Descrição 

Base último 

Reajuste 

2016 

Valores de 2017 

(aumento de 

6,58% sobre o 

salário base do 

ano anterior 

Valores de 

2017 (Com 

base no salário 

base praticado 

pela empresa) 

1 Passageiros transportados 22.973,00 22.842,00 22.842,00 

1.1 Normais 2.987,00 2.720,00 2.720,00 

1.2 Estudantes 19.986,00 20.122,00 20.122,00 

2 Quilometragem Percorrida 31.985,00 33.584,00 33.584,00 

3 Frota 10,00 10,00 10,00 

3.1. Efetivos 9,00 9,00 9,00 

3.2. Reserva 1,00 1,00 1,00 

4 Consumo Combustível R$33.051,17 R$37.990,41 R$37.990,41 

4.1 Km/litro 3,00 2,82 2,82 

4.2. Preço combustível R$3,10 R$3,19 R$3,19 

5. Óleo do motor 243,20 444,89 444,89 

5.1. Baldes de 20l 1,28 2,23 2,23 

5.2. Preço do balde R$190,00 R$199,50 R$199,50 

6. Óleo de caixa R$60,12 R$52,73 R$52,73 

6.1. Baldes de 20l 0,28 0,28 0,28 

6.2. Preço do balde R$215,50 R$189,00 R$189,00 

7. Óleo de diferencial R$64,17 R$53,29 R$53,29 

7.1. Baldes de 20l 0,28 0,28 0,28 

7.2. Preço do balde R$230,00 R$191,00 R$191,00 

8. Lubrificação R$3.144,96 R$4.392,00 R$4.392,00 

8.1. Nº Lubrificações 9,00 9,00 9,00 
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Item Descrição 

Base último 

Reajuste 

2016 

Valores de 2017 

(aumento de 

6,58% sobre o 

salário base do 

ano anterior 

Valores de 

2017 (Com 

base no salário 

base praticado 

pela empresa) 

8.2. Preço da Lubrificação R$349,44 R$488,00 R$488,00 

9. Peças, acessórios e motor R$8.020,10 R$9.574,67 R$9.574,67 

10. Gasto mensal com pneus R$8.520,80 R$5.883,92 R$5.883,92 

10.1 Frota efetivos 9,00 9,00 9,00 

10.2. Pneus por ônibus 6,00 6,00 6,00 

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

10.4. Preço do pneu R$1.480,00 R$1.460,00 R$1.460,00 

10.5. Quilometragem mensal 31.985,00 33.584,00 33.584,00 

10.6. Quantidade de pneus da frota 54,00 54,00 54,00 

11. Depreciação R$12.538,68 R$11.738,52 R$11.738,52 

11.1. Valor estimado da frota 

R$1.929.027,

88 R$1.778.563,70 R$1.778.563,70 

11.2. Alíquota 0,65 0,66 0,66 

  Subtotal R$65.643,21 R$70.130,42 R$70.130,42 

12. 

Licenciamento e seguro 

obrigatório/10 veículos 
R$396,45 R$395,83 R$395,83 

12.1. Licenc. E seguro R$475,74 R$475,00 R$475,00 

12.2. Número de veículos 10,00 10,00 10,00 

13 IPVA R$1.411,90 R$1.320,83 R$1.320,83 

13.1 IPVA Anual R$1.694,28 R$1.585,00 R$1.585,00 

13.2 Número de veículos 10,00 10,00 10,00 

14. 

Despesa com pessoal para 9 

ônibus (agora 10 ônibus) 
R$54.484,00 R$58.069,12 R$62.092,35 

14.1. Salário base R$2.015,00 R$2.147,59 R$2.241,00 

14.2. Quebra de caixa R$119,00 R$126,83 R$191,00 

14.3. Décimo Terceiro R$2.134,00 R$2.274,42 R$2.432,00 

14.4. 1/3 Férias R$829,89 R$884,50 R$945,78 

14.5. Absenteísmo R$1.044,00 R$1.112,70 R$1.189,79 

14.6. INSS R$2.857,49 R$3.045,52 R$3.256,52 

14.7. Motoristas R$42.647,48 R$45.453,74 R$48.602,94 

14.8. Pessoal de Manutenção R$5.918,26 R$6.307,69 R$6.744,71 

14.9. Pessoal Administrativo R$5.918,26 R$6.307,69 R$6.744,71 

15. Estimativa de custo mensal R$121.935,55 R$129.916,21 R$133.939,44 

  ISS (3%) R$3.658,07 R$3.897,49 R$4.018,18 

  PIS (0,65%) R$792,58 R$844,46 R$870,61 

  Finsocial (2%) R$2.438,71 R$2.598,32 R$2.678,79 
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Item Descrição 

Base último 

Reajuste 

2016 

Valores de 2017 

(aumento de 

6,58% sobre o 

salário base do 

ano anterior 

Valores de 

2017 (Com 

base no salário 

base praticado 

pela empresa) 

  Gratuidades (1%) R$1.219,36 R$1.299,16 R$1.339,39 

  
Custo  estimado por 

passageiro/Alíquota 
5,66 6,07 6,25 

      

Percentual de 

reajuste com 

6,58% de reajuste 

no salário base 

Percentual de 

reajuste 

considerando o 

salário base da 

empresa 

      7,16% 10,47% 

Fonte: Adaptado do Contrato de Concessão (2017). 

 

Observa-se que este percentual de reajuste calculado se encontra acima dos valores 

publicados pelo DETER (7,22% - sete vírgula vinte e dois por cento), conforme Quadro 7 e 

muito acima do índice de inflação INPC (2,066% - dois vírgula zero sessenta e seis por cento) 

e IPCA (2,94% - dois virgula noventa e quatro por cento) apurados para o ano de 2017 conforme 

demonstrado na Figura 2. Desta forma, a fim de manter a modicidade tarifária entende-se que, 

a diferença entre o reajuste calculado (7,16% - sete vírgula dezesseis por cento), considerando 

o salário base do reajuste anterior, acrescido do percentual de reajuste salarial concedido pelo 

município (6,58% - seis vírgula cinquenta e oito por cento, conforme Lei Ordinária nº 1.937 de 

16 de fevereiro de 2017) e o reajuste calculado (10,47% - dez vírgula quarenta e sete por cento) 

considerando a base salarial apresentada pela empresa deve ser incorporado gradativamente à 

tarifa, sem causar prejuízo concentrado ao usuário.  

A diferença percentual entre os dois cálculos apresentados é de 3,32% (três vírgula trinta 

e dois por cento), sendo assim, esta Gerência sugere que esta diferença seja incorporada ao 

longo de 3 (três) anos aos futuros reajuste, em parcelas iguais (1,11% - um vírgula onze por 

cento), sendo o reajuste corrente equivalente ao primeiro ano de incorporação, perfazendo a 

soma de 7,16% (sete vírgula dezesseis por cento) mais 1,11% (um vírgula onze por cento) 

totalizando 8,26% (oito vírgula vinte e seis por cento). Desta forma resta para os próximos dois 

reajustes o percentual equivalente de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento) a ser 

incorporado em duas parcelas iguais de 1,11% (um vírgula onze por cento).  
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7. RECOMENDAÇÕES DA GERÊNCIA CONTROLE, REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E DEMAIS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DA AGIR 

 

Mediante o exposto, esta Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 

Coletivo e demais serviços Públicos da AGIR recomenda:  

1) Percebe-se que foram obedecidas as normativas vigentes, entendendo-se como legal, 

razoável e praticável a título de reajustamento tarifário das passagens de ônibus do 

transporte coletivo urbano no município de Rio dos Cedros, Usuário Comum e Usuário 

Estudante, aplicando-se o índice de 8,26% (oito vírgula vinte e seis por cento), 

equivalente a soma do reajuste calculado 7,16% (sete vírgula dezesseis por cento) mais 

a terça parte da diferença calculada ao considerar a base salarial real de 1,11% (um 

vírgula onze por cento) com base na planilha de evolução dos custos de 2016 para 2017; 

2) Considerando a aplicação do percentual de reajuste de 8,26% (oito vírgula vinte e seis 

por cento), as passagens do transporte coletivo de Rio dos Cedros ficarão conforme 

apresentado no Quadro 9 a seguir: 

 

Quadro 9: Estrutura tarifária reajustada e com critério de arredondamento. 

Usuário Normal 

Valor Atual Praticado Valor Corrigido Valor Arredondado 

Usuário Comum 1      R$3,80 R$4,11 R$4,10 

Usuário Comum 2      R$7,50 R$8,12 R$8,10 

Usuário Comum 3    R$10,40 R$11,26 R$11,25 

Usuário Estudante 

Valor atual praticado Valor Corrigido Valor Arredondado 

R$2,20 R$2,38 R$2,40 

Fonte: Adaptado do último reajuste concedido (2017). 
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3) Que a nova tarifa entre em vigor após 09 de fevereiro de 2018, obedecendo o intervalo 

mínimo de 12 meses a partir do último reajuste determinado através do decreto nº 2.802, 

assinado em 09 de fevereiro de 2017; 

4) Sugerimos organizar por pastas o processo licitatório, Contrato e cada reajuste; 

5) Enumerar as páginas contidas em cada pasta, com carimbo;   

6) Listar os documentos necessários para Concessão de reajuste; 

7) Buscar os documentos faltantes que devem estar dispersos; 

8) Refazer o Contrato, estabelecendo matriz de riscos; 

9) Elaborar fórmula para o reajuste, revisão e aditamento ao contrato; 

10) Estabelecer indicadores de desempenho via aditamento ao contrato; 

11) Ao Diretor Geral da AGIR que paute sua decisão à necessidade de comunicação pela 

municipalidade aos seus usuários de forma ampla e oficial, num período não inferior a 

dez dias para início da cobrança dos novos preços das passagens e que seja encaminhado 

a esta Agência cópia da nova tabela de preços, assim como das publicações realizadas 

pelo município de Rio dos Cedros. 

Encaminhe-se o referido pedido de reajuste para Parecer e análise jurídica da Agência 

de Regulação. 

Este é o nosso parecer, SMJ 

 

Blumenau (SC), em 05 de março 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 

 

 


