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Parecer Administrativo nº 090/2019 

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 118/2019. 

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

município de Jaraguá do Sul/SC. 

SOLICITANTE: Empresa Viação Canarinho Ltda. 

INTERESSADOS: Empresa Viação Canarinho e Município de Jaraguá do Sul/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 por 16 (dezesseis) municípios, 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 se demonstra na Figura 1. 

O município de Jaraguá do Sul, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Ordinária nº 8.016/2019 de 24 de 

julho de 2019.   
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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 os serviços 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. 
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2. DO MUNICÍPIO 

O Município de Jaraguá do Sul localiza-se no Estado de Santa Catarina, no Vale do Itapocú e 

faz divisa com os municípios de Blumenau, Campo Alegre, Corupá, Guaramirim, Joinville, 

Massaranduba, Pomerode, Rio dos Cedros, São Bento do Sul e Schroeder. No Quadro 1, a 

seguir, são apresentados alguns dados quantitativos do município. 

Quadro 1: Dados do município de Jaraguá do Sul. 

Área Territorial Total: 529,412 km² (IBGE - 2018) 

 

População: 143.123 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 132.800 hab. (IBGE - 2010) 

População Rural: 10.323 hab. (IBGE - 2010) 

População estimada para 2019: 177.697 hab. (IBGE - 2017) 

 

PIB a preços correntes: 8.528.975,54 mil reais (IBGE - 2017) 

PIB per capita: 49.925,22 reais (IBGE - 2015) 

IDH: 0,803 (PNUD - 2010) 
Fonte: IBGE Cidades (2017). 

 

3. DO PRESTADOR 

Em 1968 teve início o transporte coletivo de passageiros de Jaraguá do Sul, através da empresa 

Ouro e Prata com sede na cidade de Blumenau. Nesta oportunidade, a frota era composta por 

três ônibus sendo dois alugados, e o terceiro de propriedade da empresa, que atendiam duas 

linhas: Barra do Rio Cerro - Centro e Waldemar Rau - Centro. Em 1970, por iniciativa dos 

senhores Tibúrcio, Carlinhos e Juvenal Bogo, constituía-se a primeira Empresa Jaraguaense de 

Transporte Coletivo de passageiros. Foi nesse ano também que a empresa recebeu o nome de 

Canarinho, uma homenagem à seleção brasileira pela conquista do Tricampeonato Mundial de 

Futebol. 

Com o tempo, outras empresas de transporte foram sendo adquiridas, as linhas foram sendo 

expandidas. Aos poucos, além de Jaraguá do Sul a empresa passou a operar em Guaramirim, 

Massaranduba, Schroeder, Guamiranga e toda a microrregião do Vale do Itapocú. 

Em 2009 a Viação Canarinho implantou um dos mais modernos sistemas de arrecadação 

Eletrônica do Brasil, trazendo muitos benefícios à população. Em 2010, modernizamos a frota 

adquirido 25 novos ônibus urbanos, todos adaptados com elevadores para pessoas portadoras 

de necessidades especiais (http://www.canarinho.com.br/empresa/historico). 

http://www.canarinho.com.br/empresa/historico
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A empesa Viação Canarinho Ltda. executa o serviço de transporte coletivo urbano no município 

de Jaraguá do Sul, atualmente sem Contrato de Concessão e a título precário, sendo sua 

operação legitimada pelo Quarto Termo Aditivo Nº 230/2016, ao Contrato Nº 67/96 de 

Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Jaraguá do Sul 

- SC, que estendeu o período de Permissão para a exploração dos serviços de Transporte Público 

Coletivo Urbano de Jaraguá do Sul, celebrado em 21/05/1996, por 180 dias ou até a conclusão 

do Processo Licitatório de Concorrência Pública para este fim.  

O Contrato de Concessão Nº 67/96 do atual do Serviço do Sistema de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros de Jaraguá do Sul, foi estabelecido através do Edital de Concorrência 

Nº 001/95, pelo período de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período.  

Transcorrido o lapso temporal da concessão, ou seja, 10 (dez) anos, firmou-se o segundo termo 

aditivo (“Segundo Termo Aditivo Nº 309/2006”), autorizado pela Lei nº 4.224/2006, 

prorrogando a vigência do prazo de concessão dos Serviços de Transporte Coletivo de 

Passageiros do Município de Jaraguá do Sul por 10 (dez) anos, estabelecendo metas, 

ordenamentos, investimentos no valor de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) 

e demais obrigações, mantendo-se as demais cláusulas pactuadas. 

Entretanto, por entender tanto o CONCEDENTE quanto a CONCESSIONÁRIA que os prazos 

estabelecidos no “Segundo Termo Aditivo” não se mostravam razoáveis para cumprimento das 

metas, firmou-se o “Terceiro Termo Aditivo” datado de 24 de abril de 2008 (Terceiro Termo 

Aditivo nº 153/20068) ao Contrato nº 67/96, estabelecendo novos prazos, novamente autorizado 

pelo Poder Legislativo por intermédio da Lei nº 4.927/2008. 

A Cláusula Primeira do IV Termo Aditivo ao Contrato determina: “O presente Termo Aditivo 

é firmado entre o CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA com base na cláusula sexta, 

subitens 6.5 e 6.9 do Contrato 67/96 (combinado com o prazo estabelecido no art. 24, inciso IV 

da Lei Federal n.º 8.666/93), possibilitando por objeto prorrogar a vigência do prazo de 

concessão dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Jaraguá do Sul, 

pelo período de tramitação do processo licitatório para concessão do serviço público do 

Contrato nº 67/96”.  
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4. DO PEDIDO DE REAJUSTE 

O Prestador, através do Requerimento n. 035/2019 – VCL/GA datado de 07 de novembro de 

2019, encaminhou ao Poder Concedente seu pleito de reequilíbrio. Menciona neste que: como 

demonstra o Fluxo de Caixa aqui apresentado em anexo, o montante do déficit apurado para 

o atual período tarifário já resultou num desequilíbrio econômico-financeiro no montante de 

R$ 14.061.702,56 (quatorze milhões, sessenta e um mil, setecentos e dois reais e cinquenta e 

seis centavos), na expectativa da equação de equilíbrio realizada. Destaca-se que o valor do 

déficit apresentado pelo Prestador é referente ao período de execução da prestação de serviço 

em caráter emergencial, com início em agosto de 2016 e com duração até o presente momento. 

É fato que neste Requerimento, a Concessionária não apresenta pleito de percentual de reajuste, 

apenas expõem o desequilíbrio acumulado entendido por ela e finaliza o Requerimento 

afirmando: “Temos ciência de que a crise econômica afeta também os entes públicos 

municipais, por isso nos propomos a discutir com a municipalidade soluções alternativas que 

possam, se não evitar o subsídio, ao menos amenizar o montante necessário”.  

Deve-se destacar ao menos três planilhas importantes para avaliação de desequilíbrio na 

prestação de serviço de transporte público municipal de Jaraguá do Sul, são elas: i) Planilha de 

Custos Operacionais por mês; ii) Fluxo de Caixa Trimestral; e iii) Demonstrativo de 

Desequilíbrio Tarifário. A primeira planilha correlaciona todos os custos mensais (média mês) 

e define o custo médio por quilômetro percorrido. A segunda planilha importa os índices de 

despesas por quilometro de cada índice de custo, despesa, depreciação remuneração e outros, 

performando a partir destes índices as despesas de cada mês no trimestre avaliado e determina 

o resultado, por mês, da soma das entradas deduzidas todas as despesas, apurando superávit ou 

déficit em cada mês. A terceira planilha apresenta uma comparação da tarifa de referência e a 

tarifa mensal e/ou trimestral em relação à tarifa de referência, ou seja, quanto a tarifa varia em 

relação a tarifa de referência, de forma que a tarifa resulta do cálculo do Custo (por KM 

c/impostos) multiplicado pelo Km. (percorrido) e seu resultado é dividido pela Demanda de 

Passageiros (pagantes) de cada período analisado. 

Essas planilhas ainda serão abordadas neste parecer, mas cabe ressaltar a diferença encontrada 

em cada uma delas, no que diz respeito aos resultados de cada mês, principalmente quando 

comparando a planilha de Fluxo de Caixa Trimestral com a planilha de Demonstrativo de 

Desequilíbrio Tarifário. 
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5. DA ANÁLISE TÉCNICA. 

Está análise buscará descrever os principais pontos inerentes ao cálculo de reequilíbrio 

econômico financeiro da prestação de serviço de transporte público coletivo no município de 

Jaraguá do Sul. Incialmente se apresentará uma breve descrição das planilhas de formação de 

preço, assim como está disposto no Contrato de Concessão e na sequência uma análise mais 

detalhada da composição dos custos de prestação de serviço que observará os valores de 

insumos, depreciações, remunerações, investimentos e demais custos inerentes à prestação 

deste serviço. 

 

5.1. DESCRIÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS. 

A formação de preço dos serviços públicos deve levar em consideração os custos inerentes a 

prestação do serviço bem como a remuneração do capital investido. No caso do Contrato de 

Transporte Público coletivo de Jaraguá do Sul e seus aditivos, não é diferente, a arrecadação 

deve ser suficiente para recuperar os custos operacionais e remunerar os investimentos 

realizados. Desta forma a empresa apresenta a cada trimestre a comprovação dos resultados 

ocorridos em cada um dos meses. A Figura 2 a seguir apresenta, de forma reduzida, os itens de 

composição da planilha de custos, com seus itens principais. 

Figura 2: Planilha de custos operacionais mensal. 

 

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - JARAGUÁ DO SUL - SC

Cálculo da Remuneração dos Custos e Despesas

Planilha de Custos Operacionais Referência: 01/11/2019

Base de Dados pela Média Histórica Anual Realizada Versão: Ajuste_2019 10

I - Preços dos Insumos Básicos Valores no mês base ou da última aquisição

II - Cálculo do Percurso Médio Mensal (PMM) Valores apurados em média mensal últimos doze meses

III - Cálculo do IPK

IV - Cálculo do Valor do Ônibus sem Rodagem

V - Cálculo do Preço do Óleo Diesel Equivalente

VI - Memória de Cálculo da Planilha Tarifária

1. Custos Variáveis

2. Custos Fixos

3. Despesas Administrativas

4. Cálculo do Custo Total por Quilômetro

5. Custo Total por Quilômetro com Taxas e Impostos

VII - Composição da Planilha

VIII - Cálculo da Tarifa de Remuneração

III - Oferta de Serviço

IV - Frota

2. Cálculo de Variação dos Dados Operacionais

I -  Coeficiente de Produtividade

II - Demanda Manifesta

1. PLANILHA DE CUSTOS - RESUMO EXECUTIVO
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Fonte: Viação Canarinho (2019). 

Das informações apresentadas na planilha mensal e da formação dos coeficientes de 

Composição da Tarifa de Remuneração, item VII da planilha de custos operacionais mensal, 

forma-se os coeficientes de custos por quilômetros utilizados para composição da planilha 

“fluxo de caixa trimestral”. A Figura 3 a seguir, apresenta as informações contidas nesta 

planilha, bem como os índices de custos do mês de novembro de 2019. Cada índice de custo 

performa, de acordo com a quilometragem ocorrida no mês em referência, o custo em Reais por 

mês. 

Figura 3: Fluxo de Caixa Realizado. 

 
Fonte: Viação Canarinho 

A composição destes valores considera em sua formação alguns pressupostos, como por 

exemplo: média de quilômetros de 12 (doze) meses, média de demanda equivalente de 12 

(doze) meses, custos anuais e ainda o rateio das despesas dentro do grupo Viação Canarinho, 

que não atende somente o serviço de transporte público coletivo de Jaraguá do sul. O coeficiente 

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - JARAGUÁ DO SUL - SC

Cálculo da Remuneração dos Custos e Despesas

Fluxo de Caixa Realizado de novembro de 2019 a janeiro de 2020 Referência:

Demonstrativo de Resultado Base Novembro 2019 nov/19 dez/19 jan/20

Número de Passageiros Equivalente pass./mês 488.031 0 0

Quilometragem km/mês 442.848 0 0

Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) pass/km 1,1020 #DIV/0! #DIV/0!

Tarifa Social Proposta por Passageiro R$ 4,60 R$/pass. 2.398.416,00R$              2.092.579,20R$              2.154.780,70R$              

Outras Receitas não Operacionais ISS -R$                              -R$                              -R$                              

Receita Bruta Operacional 2.244.941,30R$           -R$                             -R$                             

(-) Tributos sobre o Faturamento 44.898,83R$                 -R$                             -R$                             

Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS 0,00% -R$                              -R$                              -R$                              

Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS 0,00% -R$                              -R$                              -R$                              

Programa de Integração Social - PIS 0,00% -R$                              -R$                              -R$                              

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 2,00% 44.898,83R$                   -R$                              -R$                              

(=) Receita Líquida 2.200.042,47R$           -R$                             -R$                             

(-) Custos Operacionais R$/km 2.254.323,95R$           -R$                             -R$                             

Combustível 1,3280 588.099,69R$                 -R$                              -R$                              

Lubrificantes 0,1602 70.928,74R$                   -R$                              -R$                              

Rodagem 0,1860 82.368,23R$                   -R$                              -R$                              

Peças e Acessórios 0,4159 184.189,96R$                 -R$                              -R$                              

Pessoal Operacional e Manutenção 2,1494 951.856,29R$                 -R$                              -R$                              

Outras Despesas Operacionais 0,2985 132.168,42R$                 -R$                              -R$                              

Despesas Administrativas 0,5526 244.712,63R$                 -R$                              -R$                              

(=) EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) (54.281,48)R$               -R$                             -R$                             

(-) Depreciação R$/km 84.495,39R$                 -R$                             -R$                             

(-) Depreciação do Veículo 0,1539 68.154,30R$                   -R$                              -R$                              

(-) Depreciação de Equipamentos de SBE 0,0297 13.152,58R$                   -R$                              -R$                              

(-) Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos 0,0072 3.188,51R$                     -R$                              -R$                              

(-) Remuneração de Capital 110.157,60R$              -R$                             -R$                             

Ônibus 0,1808 80.046,20R$                   -R$                              -R$                              

Almoxarifado 0,0215 9.527,07R$                     -R$                              -R$                              

Máquinas, Inst. E Equip. 0,0287 12.702,76R$                   -R$                              -R$                              

Equipamentos de Bilhetagem 0,0178 7.881,57R$                     -R$                              -R$                              

(=) EBIT (Lucro antes de juros e imposto de renda) (248.934,46)R$             -R$                             -R$                             

(-) Imposto de Renda e CSLL -R$                             -R$                             -R$                             

CSLL 9% -R$                              -R$                              -R$                              

Imposto de Renda 15% -R$                              -R$                              -R$                              

Adicional de Imposto de Renda 10% -R$                              -R$                              -R$                              

(=) Lucro Líquido do Exercício (248.934,46)R$             -R$                             -R$                             

Taxa de Lucratividade sobre a Receita -11,1% #DIV/0! #DIV/0!

(=) Fluxo de Caixa Acumulado (14.993.929,96)R$      (15.242.864,43)R$        (15.242.864,43)R$        (15.242.864,43)R$        
Fonte: SAE Viação Canarinho Ltda.

Planilha 2019 11 - Oficial
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de rateio está estabelecido de acordo com o percentual da frota utilizada em Jaraguá do Sul para 

o transporte coletivo municipal, que conforme informação conta com 89 (oitenta e nove) 

veículos, sendo, 80 (oitenta) para a frota operacional e 9 (nove) para a frota reserva. Atualmente 

o coeficiente de rateio equivale a 46%, resultado da divisão da frota total utilizada informada 

no transporte municipal pela frota total da empresa informada, de 192 (cento e noventa e dois) 

veículos. Destaca-se que o percentual de rateio descrito neste parágrafo pode modificar de 

acordo com a variação da frota total da empresa e a variação da frota total alocada no município 

de Jaraguá do Sul. 

Além das duas planilhas apresentadas anteriormente, não se pode deixar de analisar a planilha 

“Demonstrativo do desequilíbrio tarifário entre os períodos de agosto de 2016 a novembro de 

2019”, apresentada na Figura 4. Esta planilha analisa, em suma, a variação da tarifa de 

referência, dada pela diferença entre a tarifa calculada e a tarifa de referência. A tarifa resulta 

da variação do custo total (custo por quilômetro multiplicado pela quilometragem percorrida) 

dividido pela quantidade de passageiros pagantes em cada mês.  

A variação destas tarifas pode ser observada na figura a seguir na “Coluna K”, resultante da 

diferença da tarifa calculada na “Coluna I” (em cada mês) pela tarifa de referência definida na 

“Coluna J”, porém não se pode confundir essa tarifa de referência com a tarifa de remuneração. 

A tarifa de remuneração de referência (Coluna “D”), R$3,65 é aquela definida no IV Termo 

Aditivo e sua atualização pode ser entendida com a variação do percentual de reajuste 

estabelecido na “Coluna K” demonstrado na Figura 4, cujo resultado varia de acordo com a 

variação da tarifa calculada em cada período.
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Figura 4: Demonstrativo do desequilíbrio tarifário entre os períodos de agosto/2016 a 

novembro/2019. 

 
Fonte: Procuradoria Geral, Controladoria Geral e DTT - Jaraguá do Sul. 
*A Figura apresentada conta com valores mensais. Destaca-se que esta mesma planilha foi apresentada com valores trimestrais. 

A fim de debater os itens que compõem os custos deste serviço, esta Gerência apresenta no item 

seguinte, alguns pontos pertinentes para análise dos valores que compõem os custos do serviço 

de transporte público coletivo de Jaraguá do Sul. 

 

5.2. PREÇOS INERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Como destacado no item anterior, a tarifa de prestação dos serviços deve remunerar os custos 

inerentes a produção do serviço e também a remuneração contratual estabelecida. Porém é 

comum que alguns serviços públicos essenciais sejam sobrecarregados com outros custos não 

inerentes à prestação do serviço o que pode, se não controlados pelo Poder Concedente ou pelo 

Coluna “A” Coluna “B” Coluna “C” Coluna “D”
Coluna 

“E”
Coluna “F”

Coluna 

“G”
Coluna “H” Coluna “I” Coluna “J” Coluna “K” Coluna “K”

Período (n)

Demanda de 

Passageiros 

(pagantes)

Tarifa 

Decretada

Tarifa de 

Remuneração
Diferença

Diferença da Receita 

(em R$)

Km. 

(percor.)

Custo (por KM 

c/impostos)
Tarifa(n)= (R$*Km)/Pass

Tarifa(n-1)= 

(R$*Km)/Pass

Percentual de 

reajuste=           

(Tn/(Tn-1))

Percentual de 

reajuste=           

(Tn/(Tn-1))

ago/16 574.091 3,65 0,0000 0,00 492.038 5,0422 - - -

set/16 527.005 3,75 0,0969 51.042,92 460.163 5,0806 4,4362 102,65% 2,65%

out/16 526.426 3,72 0,0665 34.981,06 456.107 5,0786 4,4002 101,82% 1,82%

nov/16 520.221 3,65 3,75 0,0991 51.555,88 447.111 5,1647 4,4389 4,3215 102,72% 2,72%

dez/16 418.638 5,02 1,0241 428.713,78 482.210 5,1642 5,9484 137,65% 37,65%

jan/17 371.361 5,88 1,8803 698.271,44 478.571 5,4025 6,9622 161,10% 61,10%

fev/17 468.641 4,23 0,2272 106.453,93 439.576 5,3358 5,0049 115,81% 15,81%

mar/17 563.328 3,90 -0,0987 -55.577,78 500.063 5,2035 4,6191 106,89% 6,89%

abr/17 467.892 4,04 0,0422 19.755,11 430.509 5,2015 4,7859 110,75% 10,75%

mai/17 549.767 3,97 -0,0323 -17.749,73 487.153 5,3015 4,6977 108,70% 8,70%

jun/17 518.874 4,02 0,0211 10.946,25 466.554 5,2948 4,7609 110,17% 10,17%

jul/17 474.509 4,40 0,3998 189.726,25 460.183 5,3715 5,2093 120,54% 20,54%

ago/17 560.708 4,06 0,0594 33.315,60 497.704 5,4147 4,8063 111,22% 11,22%

set/17 503.009 4,19 0,1922 96.658,47 453.822 5,5014 4,9634 114,85% 14,85%

out/17 480.937 4,57 0,5727 275.437,68 470.237 5,5372 5,4140 125,28% 25,28%

nov/17 497.800 4,23 -0,1655 -82.374,58 449.243 5,5555 5,0136 116,01% 16,01%

dez/17 429.276 5,01 0,6054 259.869,22 457.645 5,5589 5,9263 137,13% 37,13%

jan/18 383.571 5,78 1,3841 530.883,79 481.377 5,4568 6,8482 158,47% 58,47%

fev/18 474.013 4,26 -0,1424 -67.496,28 437.944 5,4561 5,0409 116,65% 16,65%

mar/18 527.712 4,12 -0,2769 -146.099,86 472.012 5,4578 4,8817 112,96% 12,96%

abr/18 508.753 4,17 -0,2254 -114.652,07 458.528 5,4841 4,9427 114,37% 14,37%

mai/18 502.378 3,28 -1,1150 -560.158,83 344.014 5,6798 3,8894 90,00% -10,00%

jun/18 488.992 4,64 0,2373 116.057,72 464.961 5,7743 5,4905 127,05% 27,05%

jul/18 479.295 4,85 0,4524 216.809,65 478.803 5,7510 5,7451 132,94% 32,94%

ago/18 553.194 4,32 -0,0848 -46.923,68 485.747 5,8185 5,1091 118,22% 18,22%

set/18 483.171 4,46 0,0574 27.757,55 432.922 5,8901 5,2775 122,12% 22,12%

out/18 543.608 4,35 -0,0509 -27.643,32 473.944 5,9062 5,1493 119,15% 19,15%

nov/18 503.043 4,33 -0,0737 -37.096,97 442.738 5,8199 5,1222 118,53% 18,53%

dez/18 392.882 4,95 0,5506 216.324,46 395.380 5,8244 5,8614 135,63% 35,63%

jan/19 354.475 4,60 5,73 1,1300 400.545,05 432.343 5,5623 6,7842 156,99% 56,99%

fev/19 463.553 4,46 -0,1393 -64.576,22 429.916 5,6946 5,2814 122,21% 22,21%

mar/19 499.004 4,31 -0,2917 -145.546,38 463.611 5,4904 5,1010 118,04% 18,04%

abr/19 502.567 4,24 -0,3637 -182.785,99 455.366 5,5356 5,0157 116,06% 16,06%

mai/19 521.395 4,30 -0,3016 -157.244,70 474.137 5,5965 5,0892 117,76% 17,76%

jun/19 454.909 4,41 -0,1861 -84.659,47 432.095 5,5019 5,2260 120,93% 20,93%

jul/19 468.431 4,70 0,1014 47.504,15 474.551 5,4946 5,5664 128,81% 28,81%

ago/19 505.692 4,39 -0,2067 -104.544,44 477.409 5,5097 5,2015 120,36% 20,36%

set/19 490.712 4,48 -0,1228 -60.244,72 455.412 5,5642 5,1639 119,49% 19,49%

out/19 534.147 4,21 -0,3882 -207.345,44 471.405 5,5494 4,8976 113,33% 13,33%

nov/19 488.035 4,60 4,43 -0,1692 -82.556,93 442.848 5,6285 5,1074 118,18% 18,18%

* Demanda de passageiros equivalentes calculada pela razão entre receita do mês e tarifa vigente.

** Quilometragem mensal.

4,60

4,60

4,60

TOTAL DO DEFICIT VERIFICADO NO PERÍODO
1.481.308,59 -

 (agosto de 2016  à  agosto de 2019):

4,00

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

Demonstrativo do desequilíbrio tarifário entre os períodos de 

agosto/2016 a novembro/2019.

3,65

4,00

4,00

4,00
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Regulador, sobrecarregar também a tarifa, transferindo para o usuário custos não aplicáveis ao 

serviço essencial prestado. 

Essa situação foi observada na análise desta Gerência e será apresentada a seguir, tomando 

como base e debate as informações contidas na planilha de novembro de 2019 denominada 

“Planilha de Custos Operacionais: Base de Dados pela Média Histórica Anual Realizada”, 

conforme Figura 2.  

Sobre o item 1 desta planilha “I - Preços dos Insumos Básicos” não há considerações a serem 

feitas. Já sobre o item 2 “II - Cálculo do Percurso Médio Mensal (PMM)” há de se destacar a 

utilização dos valores médios anuais (média dos últimos 12 meses) ocorrido/projetados na 

Concessão, ou seja, valores diferentes daqueles efetivamente percorridos. O item 3, “III - 

Cálculo do IPK” pode estar distorcido por conta do item anterior (item 2), tendo em conta que 

o cálculo do IPK está relacionado a quantidade de quilômetros percorridos. 

O item 4, “IV - Cálculo do Valor do Ônibus sem Rodagem” considera em sua formulação o 

valor atualizado do veículo novo, ou seja, com preços atualizados a cada mês por exemplo, 

através de orçamentos. Essa prática busca assegurar à Concessionária o reequilíbrio econômico 

financeiro do contrato, considerando os valores de veículos como sendo adquiridos na 

atualidade, podendo em algum aspecto, distorcer o real valor de cada um dos veículos que ainda 

não foram ou depreciados, amortizados ou quitados (em alguns casos). Já sobre o item 5, “V - 

Cálculo do Preço do Óleo Diesel Equivalente” não há muito o que apontar como crítica, 

considerando que são apresentadas notas de aquisições dos insumos, abrangendo também a 

sazonalidade inerente a este tipo de prestação de serviços. 

O item 6 “VI - Memória de Cálculo da Planilha Tarifária” são formados pelos Custos Variáveis 

e por Custos Fixos que caracterizam boa parte dos custos inerentes à prestação deste serviço. 

Há ainda aqueles custos denominados despesas administrativas e estes mais uma vez 

condizentes e inerentes à prestação do serviço em questão. Neste ponto apresentamos um 

especial destaque principalmente aquelas despesas administrativas, que contemplam a 

prestação adequada do serviço em questão. Essas despesas estão apresentadas no Quadro 2, a 

seguir.  
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Quadro 2: Principais grupos contidos nas despesas administrativas. 

 
Fonte: AGIR 2019: Adaptado da planilha de formação de preço de novembro de 2019 

Das “Despesas Administrativas” apresentadas acima, destaca-se as “Despesas Gerais”, que 

apresentam um elenco de contas que não podem ser atribuídas à prestação deste serviço. 

Avaliando estas despesas, pode-se constatar quais são inerentes a prestação do serviço e quais 

não são. O Quadro 3 demonstra algumas das contas destacadas e questionáveis quanto a sua 

aderência à prestação do serviço de Transporte Público Municipal de Passageiros de Jaraguá 

do Sul.  

Quadro 3: Despesas gerais com destaque àquelas não inerentes ao serviço prestado 

 
Fonte: AGIR 2019: Adaptado da planilha de formação de preço de novembro de 2019 

As despesas administrativas destacadas no quadro acima sugerem a existência de despesas não 

inerentes a prestação do serviço de transporte público coletivo, o que leva a questionamento, o 

real valor de desequilíbrio. Destaca-se que a tarifa praticada é calculada para cobrir os custos 

de produção e a remuneração dos investimentos realizados, ou seja, custos não inerentes a 

prestação destes serviços não são suportados pela tarifa e em casos específicos tais despesas 

são de responsabilidade do Prestador de serviços e não deveriam ser atribuídas a tarifa. 

Despesas Administrativas

Despesas com Propaganda

Utilidades e Serviços

Despesas com Pessoal

Despesas Gerais

Total Despesas Administrativas

Despesa Adm. Operacionais

Despesas Gerais

Material de Expediente

Revistas e Publicações

Legais e Judiciais

Serviços Profissionais

Honorários Contábeis

Fretes e Carretos

Segurança e Vigilância

Seguros de Bens

Material de Consumo, Limpeza e Conservação

Entidades e Associações

Serviços de Terceiros

Honorários Advocatícios

Manutenção de Software

Manutenção de Equip Proc Dados
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Outras questões referentes a formação de preço e que podem exercer pressão sobre a revisão 

das tarifas são: a Remuneração e a Depreciação do capital, principalmente em seu modo de 

cálculo, utilizando o valor de novo, para os veículos da frota, vezes relacionado ao tamanho da 

frota, momentos ao PMM e horas à quilometragem rodada. Essa situação confusa na 

determinação dos quantitativos de remuneração e depreciação pode refletir equívocos ao 

calcular os valores efetivamente devidos, aqueles a serem considerados na composição tarifária. 

A função de determinação dos índices de preços dos insumos é calculada para um mês de 

referência e serve para definir as despesas de todo o trimestre, podendo está situação ocasionar 

equívocos e gerar simulações de despesas não condizentes com as despesas reais. Outro ponto 

referente aos índices de preços e insumos é o fator de determinação dos índices, vezes calculado 

em função do PMM e atribuído em função da quilometragem rodada, levando a uma situação 

circular de determinação de custos médios e projeções, em função dos custos e das despesas 

operacionais, desconsiderando os valores reais ocorridos. 

 

6. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E ANÁLISE DE REAJUSTE 

TARIFÁRIO. 

O Prestador, através do Requerimento citado neste Parecer, formulou seu pleito de reequilíbrio 

econômico financeiro ao Concedente, destacando o déficit acumulado desde o início do 

Contrato Emergencial, de corrente do IV termo aditivo ao Contrato de Concessão, no montante 

de R$14.061.702,56 apurado pela Concessionária através da planilha de Fluxo de Caixa 

Trimestral.  

O Poder Concedente por sua vez, através da planilha Demonstrativo de Desequilíbrio Tarifário, 

desenvolvida pela Procuradoria Geral, Controladoria Geral e pelo Departamento de Trânsito e 

Transportes do município de Jaraguá do Sul apura um déficit acumulado no período de 

agosto/2016 a agosto/2019 de 1.481.308,59 resultado da análise de variação da tarifa calculada 

e o percentual de variação incidente sobre a tarifa técnica. Essa análise, como já destacado 

anteriormente, avalia a variação da tarifa calculada no início do Contrato Emergencial em 

relação a tarifa calculada em cada mês e atribui o percentual de variação sobre a tarifa de 

remuneração definida no início do Contrato Emergencial. Essa abordagem entende que a tarifa 

de remuneração definida no IV Termo Aditivo é aquela assumida pela Contratada como a tarifa 



 

13 

 

que equilibra os custos e a remuneração da prestação do serviço e sua atualização deve se dar 

pela variação da tarifa calculada em cada mês pela tarifa de referência. 

De forma resumida, o Quadro 4 a seguir apresenta a relação do Custo (por KM c/impostos), o 

Percentual de reajuste = (Tn/(Tn-1)) e a Tarifa de Remuneração, com o cálculo da média de 

cada um destes valores, calculados através da planilha: Demonstrativo do desequilíbrio tarifário 

para o período de 12 meses, compreendidos entre dezembro/2018 a agosto/2019, definido como 

período de análise de reajuste e apresentado no Quadro 4.  

Quadro 4: Demonstrativo do desequilíbrio tarifário entre os períodos de dezembro/2018 

a agosto/2019. 

Fonte: AGIR (2019). 

Destaca-se os valores médios apresentado na última linha do Quadro 4, onde a tarifa de 

remuneração média dos últimos doze meses é R$ 4,55, R$0,05 menor que a tarifa decretada 

R$4,60. Por essa lógica, a tarifa decretada está acima da tarifa média de remuneração calculada 

nos últimos doze meses e o déficit demonstrado pelo Poder Concedente tende a não mais existir, 

se as condições de prestação de serviço se manter com a tendência dos últimos doze meses.  

 

Mês de 
Referência 

Custo (por KM 
c/impostos) 

Percentual de 
reajuste=(Tn/(Tn-1)) 

Tarifa de 
Remuneração 

dez/18 R$ 5,8614 35,63% R$ 4,95 

jan/19 R$ 6,7842 56,99% R$ 5,73 

fev/19 R$ 5,2814 22,21% R$ 4,46 

mar/19 R$ 5,1010 18,04% R$ 4,31 

abr/19 R$ 5,0157 16,06% R$ 4,24 

mai/19 R$ 5,0892 17,76% R$ 4,30 

jun/19 R$ 5,2260 20,93% R$ 4,41 

jul/19 R$ 5,5664 28,81% R$ 4,70 

ago/19 R$ 5,2015 20,36% R$ 4,39 

set/19 R$ 5,1639 19,49% R$ 4,48 

out/19 R$ 4,8976 13,33% R$ 4,21 

nov/19 R$ 5,1074 18,18% R$ 4,43 

Média R$ 5,3580 23,98% R$ 4,55 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES. 

A análise de equilíbrio econômico financeiro do serviço de transporte público coletivo 

municipal de Jaraguá do Sul é bastante complexa, se dá em meio ao final do Contrato de 

Concessão em 2016, com autorização para manter a prestação do serviço através de Aditivo 

Contratual por mais 180 dias ou até que fosse lançado o novo Edital para contratação da 

prestação deste serviço e que se mantém até o presente momento.  

O Aditivo Contratual que regulamentou a continuação do serviço prestado não é claro quanto 

aos instrumentos de reajustes e de revisões, sendo específico na definição para que se 

mantivessem as condições já estabelecidas no Contrato de Concessão que se encerrou. De toda 

forma, vale destacar que o Contrato de Concessão encerrado é objeto de ação judicial para 

definição de possíveis desequilíbrios econômicos financeiros, que não é objeto de análise deste 

Parecer.  

Após análise detalhada das planilhas que compõem os cálculos que definem os custos e a tarifa 

de remuneração, pode-se concluir que o desequilíbrio apontado pelo Prestador de Serviço 

precisa ser reavaliado, principalmente em relação aos pontos destacados neste parecer. Conclui-

se ainda que a demonstração dos resultados apresentados pelo Poder Concedente não tem 

relação com as condições estabelecidas no Contrato de Concessão finalizado, porém avalia a 

variação da tarifa de remuneração de referência definida do IV Termo Aditivo em função da 

variação dos custos, dos quilômetros percorridos e da demanda equivalente do serviço. Assim, 

diante do exposto, esta Gerência recomenda que: 

1. A Tarifa Decretada não seja reajustada e seu valor se mantenha em R$4,60 (quatro reais e 

sessenta centavos) para a tarifa antecipada e R$5,00 (cinco reais) para a tarifa embarcada, 

mantendo os valores definidos no Decreto Municipal 12.517 de 21/12/2018, considerando 

o demonstrativo do desequilíbrio tarifário entre os períodos de agosto/2016 a 

novembro/2019, apresentado pelo Poder Concedente e que o valor médio da tarifa de 

remuneração nos últimos 12 meses (12/2018 a 11/2019) é de R$4,55 (quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos).  

2. Seja definida uma Comissão para avaliação do equilíbrio econômico financeiro do período 

referente ao IV Termo Aditivo deste serviço, composta por participantes do Poder 

Concedente, da Concessionária, da AGIR, da sociedade civil organizada e se cabível, das 

demais instituições relacionadas ao serviço de transporte público coletivo municipal. 
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3. A Comissão deverá observar principalmente os seguintes pontos:  

3.1. Despesas realizadas, confirmadas através de NF’s; 

3.2. Razão contábil contendo data, classificação contábil (codificação e detalhamento de 

contas), histórico, valor e competência. 

3.3. Despesas inerentes à prestação do serviço; 

3.4. Formação dos índices de custos; 

3.5. Remuneração e Depreciação do capital investido; e 

3.6. Apuração dos impostos. 

4. As planilhas de custos operacionais mensais, referentes ao período emergencial, sejam todas 

revisadas, a fim de certificar o real custo total por quilômetro com impostos. Valor este 

utilizado para apuração do desequilíbrio econômico financeiro. 
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