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Parecer Administrativo nº 079/2019  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 103/2019. 

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

município de Rio do Cedros/SC. 

SOLICITANTE: Lancatur Transporte e Turismo Ltda. 

INTERESSADOS: Lancatur Transporte e Turismo Ltda. e município de Rio dos Cedros/SC. 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

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

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

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

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

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

6.017 de 17 de janeiro de 2007. 

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

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

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

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

demonstra-se na Figura 1. 

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. 
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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). 

 

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.  
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2. DO MUNICÍPIO 

 

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 - 2017) 

 

População: 10.284 hab. (IBGE - 2010) 

População Urbana: 5.110 hab. 

População Rural: 5.174 hab. 

População estimada para 2018: 11.542 hab. (IBGE - 2018) 

 

PIB a preços correntes: 276.730,06 mil reais (IBGE - 2016) 

PIB per capita: 24.500,23 reais 

IDH: 0,729 (PNUD - 2010) 

Fonte: IBGE Cidades (2019). 

 

3. DO PRESTADOR 

 

A empresa Lancatur Transportes e Turismo Ltda. vencedora da Concorrência nº 

0008/2006, cujo Edital de Licitação foi lançado em 24 de fevereiro de 2006, é detentora do 

Contrato nº 20/2006, que tem como objeto a “Outorga de Concessão para Operação do 

Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, inclusive escolar, na modalidade de 

serviço convencional, sem exclusividade para trajetos não mencionados no Edital e seus 

anexos, no Município de RIO DOS CEDROS envolvendo a mobilização, operação, 

conservação, limpeza, manutenção e reposição dos veículos e equipamentos necessários, e 

demais serviços e obrigações constantes do edital de licitação – concorrência nº 00008/2006, 

e seus anexos, cujo aviso resumido foi devidamente publicado nos termos da Lei nº 8.666/93, 

que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”
1
 O contrato determina, em sua 

                                                             
1 Contrato Concessão nº 20/2006 – Rio dos Cedros - SC 
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cláusula quinta, vigência de 20 (vinte) anos, com o início das atividades previstas para 03 de 

julho de 2006, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos.  

 

4. DO PLEITO 

 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, a Agência Intermunicipal de 

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

(AGIR) recebeu da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, via correio eletrônico, cópia do 

pedido de reajuste para o serviço público de transporte coletivo de passageiros, requerido pela 

concessionária Lancatur Transporte e Turismo Ltda., no qual solicita ao poder concedente que 

este informe a Agência de Regulação sobre a necessidade de reajuste e a elaboração da 

planilha de custos. Além disso, também foi enviado cópia do comprovante de abertura do 

Processo Nº 577/2019 Cód. Verificador 046J, o qual se refere ao pedido de reajuste da 

concessionária junto à prefeitura. 

Em data posterior, em prosseguimento ao processo de reajuste, a AGIR recebeu da 

Lancatur, em resposta à solicitação prévia, dados atualizados da planilha de custos prevista no 

edital de concorrência. A atualização destes dados, em contraste com a planilha de custos 

utilizada pela Agência no reajuste anterior, revela pretensão de reajuste tarifário pela 

Concessionária de aproximadamente 7,31% (sete vírgula trinta e um por cento). O 

detalhamento destes dados é efetuado no transcorrer deste parecer. 

 

5. DA ANÁLISE 

 

Considerando o Edital de Licitação nº 0008/2006, que originou a concessão, em seu 

item 3.13.3, que estabelece ser dever do Poder concedente fixar e rever tarifas, assim como 

em seu item 7.2.1, onde estabelece 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 continuidade do serviço mediante transporte de qualidade e 

modicidade tarifária
2
”, e considerando também 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: 

                                                             
2 Edital de Licitação – Concorrência Nº 8/2006 – Rio dos Cedros - SC. 
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I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

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

regulamentares e nos instrumentos de política pública municipal, a exemplo 

dos Planos Municipais setoriais; 

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

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

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

o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos 

serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

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; 

[...] 

 

Enviou-se via correio eletrônico, à Concessionária e ao Poder Concedente, 

solicitação para que a planilha de custos da concessão fosse atualizada para dar-se início ao 
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procedimento de reajuste tarifário. A seguir, apresenta-se o posicionamento de cada uma das 

partes. 

 

5.1 LANCATUR 

 

Em resposta à solicitação da AGIR para a atualização dos dados da planilha de custos 

da concessão, a empresa Lancatur Transportes e Turismo Ltda. informou os seguintes valores 

referentes ao ano de 2018 (ver Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Planilha de custos atualizada – Lancatur 

Item Descrição 
Valores 2017 

(Reajuste anterior) 

Valores de 2018 

(Lancatur) 
Variação 

1. Passageiros transportados 22.842 23.430 2,57% 

1.1 Normais 2.720 2.480 -8,82% 

1.2 Estudantes 20.122 20.950 4,11% 

2. Quilometragem Percorrida 33.584 32.923 -1,97% 

3. Frota 10 11 10,00% 

3.1. Efetivos 9 10 11,11% 

3.2. Reserva 1 1 0,00% 

4. Consumo Combustível 37.990,41 37.826,43 -0,43% 

4.1 Km/litro 2,82 2,82 0,00% 

4.2. Preço combustível R$ 3,19 R$ 3,24 1,57% 

5. Óleo do motor R$ 444,89 R$ 471,51 5,98% 

5.1. Baldes de 20l 2,23 2,19 -1,79% 

5.2. Preço do balde R$ 199,50 R$ 215,30 7,92% 

6. Óleo de caixa R$ 52,73 R$ 105,35 99,80% 

6.1. Baldes de 20l 0,28 0,36 29,03% 

6.2. Preço do balde R$ 189,00 R$ 292,65 54,84% 

7. Óleo de diferencial R$ 53,29 R$ 89,65 68,23% 

7.1. Baldes de 20l 0,28 0,22 -21,51% 

7.2. Preço do balde R$ 191,00 R$ 409,35 114,32% 

8. Lubrificação R$ 4.392,00 R$ 5.075,20 15,56% 

8.1. Nº Lubrificações 9 10 11,11% 

8.2. Preço da Lubrificação R$ 488,00 R$ 507,52 4,00% 

9. Peças, acessórios e motor R$ 9.574,67 R$ 9.761,67 1,95% 

10. Gasto mensal com pneus R$ 5.883,92 R$ 10.923,85 85,66% 

10.1 Frota efetivos 9 10 11,11% 

10.2. Pneus por ônibus 6 6 0,00% 

10.3. Vida útil do pneu 50.000 50.000 0,00% 

10.4. Preço do pneu R$ 1.460,00 R$ 1.659,00 13,63% 

10.5. Quilometragem mensal 33.584 32.923 -1,97% 

10.6. Quantidade de pneus da frota 54 60 11,11% 

11. Depreciação R$ 11.738,52 R$ 10.808,83 -7,92% 

11.1. Valor estimado da frota R$ 1.778.563,70 R$ 1.637.701,45 -7,92% 

11.2. Alíquota (%) 0,66 0,66 0,00% 



 
 

7 
 

Item Descrição 
Valores 2017 

(Reajuste anterior) 

Valores de 2018 

(Lancatur) 
Variação 

  Subtotal R$ 70.130,42 R$ 75.062,49 7,03% 

12. Licenciamento e seguro obrigatório R$ 395,83 R$ 144,39 -63,52% 

12.1. Licenc. e seguro R$ 475,00 R$ 157,52 -66,84% 

12.2. Número de veículos 10 11 10,00% 

13. IPVA R$ 1.320,83 R$ 1.380,27 4,50% 

13.1 IPVA Anual R$ 1.585,00 R$ 1.505,75 -5,00% 

13.2 Número de veículos 10 11 10,00% 

14. Despesa com pessoal R$ 58.069,12 R$ 66.416,48 14,37% 

14.1. Salário base R$ 2.147,59 R$ 2.268,00 5,61% 

14.2. Quebra de caixa R$ 126,83 R$ 195,00 53,75% 

14.3. Décimo Terceiro R$ 2.274,42 R$ 2.463,00 8,29% 

14.4. 1/3 Férias R$ 884,50 R$ 957,83 8,29% 

14.5. Absenteísmo R$ 1.112,70 R$ 1.204,95 8,29% 

14.6. INSS R$ 3.045,52 R$ 3.298,03 8,29% 

14.7. Motoristas R$ 45.453,74 R$ 52.755,12 16,06% 

14.8. Pessoal de Manutenção R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

14.9. Pessoal Administrativo R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

15. Estimativa de custo mensal R$ 129.916,21 R$ 143.003,63 10,07% 

15.1. ISS (3%) R$ 3.897,49 R$ 4.290,11 10,07% 

15.2. PIS (0,65%) R$ 844,46 R$ 929,52 10,07% 

15.3. Finsocial (2%) R$ 2.598,32 R$ 2.860,07 10,07% 

15.4. Gratuidades (1%) R$ 1.299,16 R$ 1.430,04 10,07% 

16. Custo estimado por passageiro R$ 6,07 R$ 6,51 7,31*% 
* Foram consideradas todas as casas decimais. 

Fonte: Elaboração própria com dados enviados pela Lancatur (2019). 

 

O Quadro 2 demonstra também os valores utilizados para o reajuste anterior, 

concedido em 2018. Na última coluna pode ser observada a variação percentual entre cada 

item da planilha, culminando no percentual de variação do item 16 “Custo estimado por 

passageiro” em 7,31% (sete vírgula trinta e um por cento), que representa o percentual de 

reajuste requerido pela Concessionária. 

 

5.2 PODER CONCEDENTE 

 

O município de Rio dos Cedros, este denominado Poder Concedente, em resposta à 

solicitação da AGIR para a atualização dos dados da planilha de custos, e em conformidade 

com o estabelecido no item 7.2.3 do Edital de Licitação – Concorrência Nº 8/2006, onde 

determina-se que a “apuração dos valores componentes da planilha de custos o PODER 

CONCEDENTE considerará os que obtiverem o menor preço em sua cotação”, informou a 
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esta agência de regulação os valores para o seguintes itens da planilha de custos (ver Quadro 

3): 
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Quadro 3: Planilha de Custos - Valores informados pelo Poder Concedente 

Item Descrição 

Valores 2018 

(Poder 

Concedente) 

1. Passageiros transportados   

1.2 Estudantes 21.282 

4. Consumo Combustível   

4.2. Preço combustível R$ 3,41 

5. Óleo do motor   

5.2. Preço do balde R$ 159,90 

6. Óleo de caixa   

6.2. Preço do balde R$ 174,00 

7. Óleo de diferencial   

7.2. Preço do balde R$ 183,00 

10. Gasto mensal com pneus   

10.4. Preço do pneu R$ 1.460,00 
Fonte: Elaboração própria com dados enviados pela Prefeitura de Rio dos Cedros (2019). 

 

Juntamente a estas informações, encaminhou os comprovantes dos preços para cada 

cotação, conforme as figuras abaixo: 

 

Figura 1 – Cotação óleo diesel tipo S-10. 

 

Fonte: Prefeitura de Rio dos Cedros (2019). 

  



 
 

10 
 

Figura 2 – Cotação óleo do motor. 

 

Fonte: Prefeitura de Rio dos Cedros (2019). 

 

Figura 3 – Cotação óleo de caixa e óleo diferencial. 

 

Fonte: Prefeitura de Rio dos Cedros (2019). 
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Figura 4 – Cotação Pneus 

 

Fonte: Prefeitura de Rio dos Cedros (2019). 

 

5.3 ANÁLISE AGIR 

 

Em posse destas informações, parte-se para a análise do reajuste em questão. Nesta 

etapa, é importante destacar o item 7 do Edital de Licitação – Concorrência Nº 8/2006, que 

discorre sobre a política tarifária: 

 

7. DA POLÍTICA TARIFÁRIA: 

[...] 

7.2. PLANILHA DE CUSTOS (anexo 2): 

[...] 

7.2.2. Para apuração dos valores componentes da planilha de custos o 

PODER CONCEDENTE considerará os que obtiverem o menor preço 

em sua cotação. O PODER CONCEDENTE poderá considerar como 

preço de insumos os preços praticados pela indústria ou distribuidora 

de cada insumo, colocados à disposição na cidade de RIO DOS CEDROS. 

(grifo nosso) 

7.2.3. A CONCESSIONÁRIA será remunerada pela arrecadação 

integral da tarifa que deverá efetuar diretamente do usuário que se utiliza 

do sistema de transporte, conforme planilha de custo constante no anexo 

02, proposta de tarifa única para usuários estudantes e valores máximos 

praticados para usuários normais, conforme mencionado no anexo 04. (grifo 

nosso) 



 
 

12 
 

 

É importante ainda destacar o anexo 2 do Edital, ao qual o item 7.2 faz referência: 

 

ANEXO – II 

PLANILHA DE CUSTO DE PASSAGEIROS PARA FINS DE CALCULO 

DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO 

[...] 

Obs.: 1) No concernente à quilometragem mensal percorrida é acrescido um 

percentual de 5% correspondente a distância estimada entre a garagem e o 

ponto inicial (Quilometragem Morta). 

2) Os valores utilizados para confecção da presente planilha levaram em 

consideração os preços de mercado praticados em nossa região e os demais 

valores das compras, aquisições e registros nos cadastros da municipalidade. 

3) A alteração do equilíbrio econômico financeiro será verificada, dentre 

outros fatores, quando houver alteração no custo estimado por passageiro, de 

acordo com os critérios desta planilha. 

4) O custo estimado por passageiro é acrescido de um percentual de 3% 

correspondente ao Imposto Sobre Serviços – ISS. 

5) No cálculo do número de passageiros por veículo considerou-se um mês 

de 16 dias, tendo em vista que o transporte será efetivado de acordo com a 

planilha do anexo 4, prioritariamente nos dias letivos, podendo haver, de 

acordo com critério discricionário da Administração e havendo demanda, 

alteração na frequência dos variados trajetos, razão pela qual fora diluído no 

ano o período de recesso escolar, férias entre outros. 

6) No concernente a quilometragem mensal, considerando que os horários 

dos ônibus serão fixados de acordo com a necessidade da demanda, sendo 

que o coletivo irá atuar, prioritariamente durante os dias letivos, considerou-

se o mês da mesma forma como calculado no item acima, ou seja, 16 dias. 

7) Considerou-se, para estimativa de durabilidade dos pneus, para fins de 

averiguação do custo de rodagem, dados estatísticos empreendidos por 

outras municipalidades, como por exemplo o município de Aracaju/SE, e os 

gastos médios dos veículos da municipalidade, estimando-se a durabilidade 

de um pneu igual a aproximadamente 50.000Km. 

8) No concernente aos gastos com óleo de motor, caixa, diferencial e 

lubrificação, considerou-se a necessidade de manutenção de acordo com as 
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condições de conservação e trafegabilidade de nossas estradas no transcorrer 

de 2005. 

9) Quanto aos gastos com pessoal, levou-se em consideração os valores 

estatuídos pelo respectivo sindicato da categoria (R$950,00), considerando-

se ainda a desnecessidade de contratação de “cobrador”, adicionando-se 

R$50,00, acrescendo-se ao 13º durante 12 meses, estimando-se um salário 

mensal bruto líquido na ordem de com todos os encargos, impostos e outros, 

acrescendo-se ao valor 9% a título de contribuição previdenciária, para 7 

motoristas, utilizando-se o mesmo valor para o cálculo de despesas 

administrativas com um funcionário para atender no escritório conforme 

requisição do edital de licitação e estimando-se mais um funcionário para 

manutenção dos veículos. 

10) Todas as demais despesas, considerar-se-ão aquilatadas pela 

empresa licitante, com base em sua análise estatística no concernente aos 

valores fixos, já estipulados, para usuários normais, e na proposta 

apresentada pela licitante, para a tarifa única dos usuários estudantes. (grifo 

nosso) 

11) Outros valores deverão ser considerados no risco do empreendimento 

empresarial. 

 

Assim, no entendimento desta Agência de Regulação, cabe ao Poder Concedente, 

definir o preço dos insumos, sendo estes: combustível; óleo do motor; óleo de caixa; óleo de 

diferencial e pneus, restando à Concessionária o gerenciamento das demais despesas.  

Cabe ao Poder Concedente também determinar a quantidade de passageiros estudantes 

do sistema, uma vez que é este quem concede o benefício aos estudantes e efetua os 

pagamentos ao prestador de serviço.  

Atenta-se, entretanto, ao item 14 da planilha de custos, “Gastos com pessoal”, que será 

tratado em uma seção própria, a seguir. 

 

5.3.1 Gastos com pessoal 

 

Para a definição dos valores utilizados no item “14. Gastos com pessoal” algumas 

considerações foram feitas. Inicialmente, referimo-nos aos valores informados pela empresa 

para os itens “14.1. Salário base” e “14.2. Quebra de caixa” foram, respectivamente, R$ 
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2.268,00 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais) e R$ 195,00 (cento e noventa e cinco 

reais). Os demais valores constantes nos gastos com pessoal são equações derivadas destas 

duas informações. O Quadro 4, a seguir, demonstra a variação destes dados em comparação 

aos utilizados no reajuste anterior. 

 

Quadro 4 – Comparativo de gastos com pessoal entre 2017 e 2018. 

Item Descrição 
Valores de 2017 

(Reajuste anterior) 

Valores de 2018 

(Lancatur) 
Variação 

14. Despesa com pessoal R$ 58.069,12 R$ 62.883,83 8,29% 

14.1. Salário base R$ 2.147,59 R$ 2.268,00 5,61% 

14.2. Quebra de caixa R$ 126,83 R$ 195,00 53,75% 

14.3. Décimo Terceiro R$ 2.274,42 R$ 2.463,00 8,29% 

14.4. 1/3 Férias R$ 884,50 R$ 957,83 8,29% 

14.5. Absenteísmo R$ 1.112,70 R$ 1.204,95 8,29% 

14.6. INSS R$ 3.045,52 R$ 3.298,03 8,29% 

14.7. Motoristas R$ 45.453,74 R$ 49.222,47 8,29% 

14.8. Pessoal de Manutenção R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

14.9. Pessoal Administrativo R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

15. Estimativa de custo mensal R$ 129.916,21 R$ 136.072,70 4,74% 

15.1. ISS (3%) R$ 3.897,49 R$ 4.082,18 4,74% 

15.2. PIS (0,65%) R$ 844,46 R$ 884,47 4,74% 

15.3. Finsocial (2%) R$ 2.598,32 R$ 2.721,45 4,74% 

15.4. Gratuidades (1%) R$ 1.299,16 R$ 1.360,73 4,74% 
Fonte: Elaboração própria com dados enviados pela Lancatur. 

 

Verifica-se, portanto, quando comparados os estes valores, um aumento de 5,61% 

(cinco vírgula sessenta e um por cento) no salário base e 53,75% (cinquenta e três vírgula 

setenta e cinco por cento) na quebra de caixa. É importante observar o custo para a quebra de 

caixa apresentou um incremento desta magnitude pois, anteriormente, fora considerado 5,91% 

(cinco vírgula noventa e um por cento) do salário base como quebra de caixa, já neste novo 

pleito, este percentual é de aproximadamente 8,60% (oito vírgula sessenta por cento). Assim, 

neste caso, a variação nos gastos com pessoal atinge o patamar de 8,29% (oito vírgula vinte e 

nove por cento). 

Em contraste à variação salarial apresentada pela Concessionária, observa-se a Lei 

Ordinária Municipal N º 2.024, de 19 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a revisão geral 

anual dos vencimentos ou salários dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos 

agentes políticos dos poderes executivo e legislativo, onde fica determinado o reajuste destes 

em 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento), valor este relativo ao apurado pelo Índice 
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de Geral de Preços ao Consumidor (INPC) no período de janeiro a dezembro de 2018, 

descontados os percentuais já incorporados na última revisão geral. 

Ainda, para fins comparativos, apresenta-se os índices de inflação INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor) e IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo) para o período correspondente a janeiro a dezembro de 2018. 

 

Quadro 5 – Variação INPC e IPCA – janeiro a dezembro de 2018. 

Correção INPC 

 

Correção IPCA 

 

Fonte: Banco Centrar do Brasil (2019). 

 

Conforme demonstrado pelo Quadro 5, a variação para estes índices no período 

verificado foi de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) para o INPC e 3,75% (três 

vírgula setenta e cinco por cento) para o IPCA. 

Por fim, atenta-se também ao reajuste do valor das tarifas do transporte intermunicipal 

de passageiros de Santa Catarina concedido pelo Departamento de Transporte e Terminais 

(DETER), onde, por meio da Resolução Nº 004/2018, aprovou novos coeficientes tarifários 

para o serviço de transporte rodoviário intermunicipal, resultando em um reajuste médio de 

4,99% (quatro vírgula noventa e nove por cento). 

 

5.3.2 Planilha de custos final 

 

Diante do exposto, para determinar o reajuste anual do serviço público de transporte 

coletivo de Rio dos Cedros se faz necessário definir o percentual de referência para reajuste 

do salário base do setor, visto que estes salários podem ser reajustados por diferentes 

indicadores, nacionais, regionais ou até mesmo locais. 
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Sendo as demais despesas, que não os preços de insumos, definidas pela 

concessionária, conforme estabelecido no anexo 2 do Edital e referenciado no item 5.3 deste 

parecer, esta Gerência avalia a variação salarial informada pela Concessionária adequada, 

uma vez que esta variação decorre de Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre a 

empresa e o Sindicato, onde a concessionária está sujeita a este reajuste sem opção de 

contraposição ou utilização de outro índice após o acordo firmado. Além disso, este 

percentual de reajuste se encontra bem próxima dos índices inflacionários do período e do 

reajuste estadual concedido pelo DETER para transporte público intermunicipal. 

Com estes critérios estabelecidos, o Quadro 6, abaixo, apresenta a planilha de custos 

consolidada, descrevendo a origem dos valores de cada item. 

 

Quadro 6: Planilha de custos consolidada – Origem de cada valor. 

Item Descrição Origem 

1. Passageiros transportados - 

1.1 Normais Lancatur 

1.2 Estudantes P. Concedente 

2. Quilometragem Percorrida Lancatur 

3. Frota Lancatur 

4. Consumo Combustível - 

4.1 Km/litro Lancatur 

4.2. Preço combustível P. Concedente 

5. Óleo do motor - 

5.1. Baldes de 20l Lancatur 

5.2. Preço do balde P. Concedente 

6. Óleo de caixa - 

6.1. Baldes de 20l Lancatur 

6.2. Preço do balde P. Concedente 

7. Óleo de diferencial - 

7.1. Baldes de 20l Lancatur 

7.2. Preço do balde P. Concedente 

8. Lubrificação Lancatur 

9. Peças, acessórios e motor Lancatur 

10. Gasto mensal com pneus P. Concedente 

11. Depreciação Lancatur 

12. Licenciamento e seguro obrigatório Lancatur 

13. IPVA Lancatur 

14. Despesa com pessoal Lancatur 

15. Estimativa de custo mensal Edital 

16. Custo estimado por passageiro - 
Fonte: AGIR (2019). 
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Os valores utilizados para a planilha de custos referente ao ano de 2018 são 

demonstrados no Quadro 7, baixo: 

 

 

 

Quadro 7 – Planilha de custos 2018 consolidada. 

Item Descrição 
Valores de 2017 

(Reajuste anterior) 
Valores de 2018 Variação 

1. Passageiros transportados 22.842 23.762 4,03% 

1.1 Normais 2.720 2.480 -8,82% 

1.2 Estudantes 20.122 21.282 5,76% 

2. Quilometragem Percorrida 33.584 32.923 -1,97% 

3. Frota 10 11 10,00% 

3.1. Efetivos 9 10 11,11% 

3.2. Reserva 1 1 0,00% 

4. Consumo Combustível 37.990,41 39.799,47 4,76% 

4.1 Km/litro 2,82 2,82 0,00% 

4.2. Preço combustível R$ 3,19 R$ 3,41 6,87% 

5. Óleo do motor R$ 444,89 R$ 348,21 -21,73% 

5.1. Baldes de 20l 2,23 2,19 -1,79% 

5.2. Preço do balde R$ 199,50 R$ 159,00 -20,30% 

6. Óleo de caixa R$ 52,73 R$ 62,64 18,79% 

6.1. Baldes de 20l 0,28 0,36 29,03% 

6.2. Preço do balde R$ 189,00 R$ 174,00 -7,94% 

7. Óleo de diferencial R$ 53,29 R$ 40,08 -24,79% 

7.1. Baldes de 20l 0,28 0,22 -21,51% 

7.2. Preço do balde R$ 191,00 R$ 183,00 -4,19% 

8. Lubrificação R$ 4.392,00 R$ 5.075,20 15,56% 

8.1. Nº Lubrificações 9 10 11,11% 

8.2. Preço da Lubrificação R$ 488,00 R$ 507,52 4,00% 

9. Peças, acessórios e motor R$ 9.574,67 R$ 9.761,67 1,95% 

10. Gasto mensal com pneus R$ 5.883,92 R$ 5.768,11 -1,97% 

10.1 Frota efetivos 9 10 11,11% 

10.2. Pneus por ônibus 6 6 0,00% 

10.3. Vida útil do pneu 50.000 50.000 0,00% 

10.4. Preço do pneu R$ 1.460,00 R$ 1.460,00 0,00% 

10.5. Quilometragem mensal 33.584 32.923 -1,97% 

10.6. Quantidade de pneus da frota 54 60 11,11% 

11. Depreciação R$ 11.738,52 R$ 10.808,83 -7,92% 

11.1. Valor estimado da frota R$ 1.778.563,70 R$ 1.637.701,45 -7,92% 

11.2. Alíquota (%) 0,66 0,66 0,00% 

  Subtotal R$ 70.130,42 R$ 71.664,21 2,19% 

12. Licenciamento e seguro obrigatório R$ 395,83 R$ 144,39 -63,52% 

12.1. Licenc. e seguro R$ 475,00 R$ 157,52 -66,84% 

12.2. Número de veículos 10 11 10,00% 

13. IPVA R$ 1.320,83 R$ 1.380,27 4,50% 

13.1 IPVA Anual R$ 1.585,00 R$ 1.505,75 -5,00% 
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Item Descrição 
Valores de 2017 

(Reajuste anterior) 
Valores de 2018 Variação 

13.2 Número de veículos 10 11 10,00% 

14. Despesa com pessoal R$ 58.069,12 R$ 62.883,83 8,29% 

14.1. Salário base R$ 2.147,59 R$ 2.268,00 5,61% 

14.2. Quebra de caixa R$ 126,83 R$ 195,00 53,75% 

14.3. Décimo Terceiro R$ 2.274,42 R$ 2.463,00 8,29% 

14.4. 1/3 Férias R$ 884,50 R$ 957,83 8,29% 

14.5. Absenteísmo R$ 1.112,70 R$ 1.204,95 8,29% 

14.6. INSS R$ 3.045,52 R$ 3.298,03 8,29% 

14.7. Motoristas R$ 45.453,74 R$ 49.222,47 8,29% 

14.8. Pessoal de Manutenção R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

14.9. Pessoal Administrativo R$ 6.307,69 R$ 6.830,68 8,29% 

15. Estimativa de custo mensal R$ 129.916,21 R$ 136.072,70 4,74% 

15.1. ISS (3%) R$ 3.897,49 R$ 4.082,18 4,74% 

15.2. PIS (0,65%) R$ 844,46 R$ 884,47 4,74% 

15.3. Finsocial (2%) R$ 2.598,32 R$ 2.721,45 4,74% 

15.4. Gratuidades (1%) R$ 1.299,16 R$ 1.360,73 4,74% 

16. Custo estimado por passageiro R$ 6,07 R$ 6,11 0,68% 
Fonte: AGIR (2019). 

 

Com cada item da planilha de custos devidamente atualizado, verifica-se o novo custo 

estimado por passageiro, que representa a remuneração da Concessionária, ou seja, a tarifa.  

Observa-se, portanto, que o custo estimado por passageiro passou de R$ 6,07 (seis 

reais e sete centavos) para R$ 6,11 (seis reais e onze centavos), uma variação de 

aproximadamente 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento). 

Considerando o estipulado por esta Agência de Regulação na Decisão Nº 031/2018 e 

Parecer Administrativo Nº 041/2017, acrescenta-se 1,11 (um ponto onze) pontos percentuais 

ao reajuste atual referente à segunda parcela da diferença calculada entre a base salarial real e 

a considerada na planilha de custos do reajuste anterior. Sendo assim, o percentual de reajuste 

a ser aplicado é de 1,79%% (um vírgula setenta e nove por cento).  

A nova estrutura, com os devidos ajustes, é demonstrada no Quadro 8, a seguir: 

 

Quadro 8: Estrutura tarifária reajustada – 2019. 

USUÁRIO 
VALOR ATUAL 

PRATICADO 

VALOR 

CORRIGIDO 

VALOR 

ARREDONDADO 

Usuário Comum 1 R$ 4,10 R$ 4,17 R$ 4,20 

Usuário Comum 2 R$ 8,10 R$ 8,24 R$ 8,25 

Usuário Comum 3 R$ 11,25 R$ 11,45 R$ 11,45 

Usuário Estudante R$ 2,40 R$ 2,44 R$ 2,45 

Fonte: AGIR (2019). 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

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 Rio dos Cedros em 1,79,% (um vírgula setenta e nove por cento), 

sendo este percentual relativo à variação de 0,68% (zero vírgula sessenta e oito 

por cento) nos preços da planilha de custos da concessão, somados de 1,11 (um 

vírgula onze) pontos percentuais referentes à segunda parcela, de um total de três, 

da diferença entre a base salarial real e a considerada na planilha de custos do 

reajuste anterior, conforme Decisão Nº 031/2018, da AGIR. 

b) Que sejam aferidas as informações contidas no Anexo II do Contrato de Concessão 

nº 20/2006 com maior frequência e controle.  

c) Recomenda-se ao município que reconheça o dissídio coletivo do Sindicato dos 

Condutores de Veículos e Trabalhadores nas Empresas de Logística e de 

Transporte de Carga e Passageiros de Blumenau (Sintroblu), que ocorre 

usualmente no mês de maio, para reajuste anual do salário dos motoristas contido 

na estrutura de formação de preço no Anexo II do Contrato de Concessão nº 

20/2006, para fins de avaliação do reajuste tarifário anual. 

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

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

legais da forma de contratação ora realizada no município de Rio dos cedros. 

Este é o nosso parecer, SMJ 

 

Blumenau (SC), em 26 de abril de 2019. 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI ADEMIR MANOEL GONÇALVES 
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