
 

 
 

DECISÃO Nº 060/2019 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019. 

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

município de Apiúna/SC. 

SOLICITANTE: OSVITA NICOLLETTI ME – ALVOSTUR TRANSPORTES  

INTERESSADOS: OSVITA NICOLLETTI ME – ALVOSTUR TRANSPORTES E MUNICÍPIO 

DE APIÚNA/SC. 

 

1º - DO RELATÓRIO 

 Através do oficio GAB.PREF.OFÍCIO Nº 102/2019, DE 03.05.2019, que nos foi remetido via 

e-mail em 06.05.2019, pelo Executivo Municipal de Apiúna/SC a Concessionária dos serviços de 

transporte coletivo de passageiros daquele ente municipal, a empresa OSVITA NICOLLETTI ME – 

ALVOSTUR TRANSPORTES, formulou o seu pedido anual de reajuste da tarifa, em obediência aos 

termos contratuais decorrentes do certame nº 35/2008, que deu origem ao contrato nº 043/2008LC35-

2008.  

 Em seu pleito inicial, pede a aplicação do reajuste observado o índice de 9,5912%, e o setor 

técnico da Agência, de posse deste pedido, requer a apresentação de documentos complementares, faz 

a sua análise prévia, e a Concessionária, juntamente com parte dos documentos, formula novo pleito, 

agora de 7,0605%. De posse destes documentos e novas análises, a Agência Reguladora entra em 

contato com a Concedente para troca de outras informações, sobre o pedido, medidas e controles 

necessários para a gestão do contrato.  

Outros documentos são acostados ao procedimento do reajuste e assim as análises 

econômicas/financeiras e jurídicas são apresentadas, de forma bastante completa e detalhada, que 

assim servem para fundamentar e, corretamente proferir a decisão cabível. 

 Este o mínimo e necessário relatório. 

 

2º - DA DECISÃO 

 A empresa OSVITA NICOLLETTI ME – ALVOSTUR TRANSPORTES, concessionária dos 

serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros do município de Apiúna/SC, por intermédio 

de documento próprio, encaminhou ao executivo municipal o seu pedido anual de reajuste das tarifas 



 

 
 

daquela concessão, e este já foi prorrogado por uma vez, como contratualmente previsto. O prazo de 

12 (doze) meses, daquele reajuste, também foi observado e por isso, não se vislumbra, SMJ, qualquer 

óbice para o atendimento ao pedido.  

Cabe lembrar que se trata de um pedido de reajuste anual de tarifas e que por isso não pode e 

nem deve ser confundido com uma revisão da concessão. São dois institutos legais bastante distintos e 

que já têm seus fundamentos e princípios consolidados, e, por isso o tema não demanda nesta 

oportunidade, maiores debates. 

O Procedimento Administrativo nº 106/2019 tramitou de forma usual dentro das áreas técnicas 

da AGIR, passando pelo pedido de documentos complementares, reuniões com a Concessionária e 

também com a Concedente, sempre com o intuito de buscar maiores detalhes e informações sobre as 

condições contratuais e a análise dos dados levados para a apuração do reajuste, levando em conta a 

técnica econômica/financeira, a legal e em especial, os princípios das regras contratuais em vigor.  

Ao mesmo tempo, sempre observado e aplicando esses mecanismos e regras, em momento 

algum a tecnicidade regulatória deixou de levar em conta (até por obrigação legal) a proteção e o 

interesse dos usuários regulados, para a perfeita aplicação do reajuste sem deixar de lado a 

modicidade tarifária. 

Colocadas essas preliminares, é necessário dizer que o Parecer Administrativo nº 081/2019 e o 

Parecer Jurídico nº 0164/2019, que aqui são ratificados, por todos os seus teores, fundamentos 

técnicos e legais, e, por isso, os tenho como parte integrante desta decisão e também os adoto como 

relatório. 

Ambos os Pareceres acima citados, em sua análise final, propõem que seja deferido o pedido 

de reajuste, de modo parcial e de acordo com o que restou apurado, conforme demonstram as 

planilhas, os gráficos e as figuras, e que este reajuste leve em consideração o índice de 4,86% (quatro 

vírgula oitenta e seis por cento), além de algumas outras recomendações pontuais que ajudam no 

controle da gestão e da regulação do contrato em si. 

Diante de tudo que restou apontado e ainda em observação os termos contratuais, a Agência 

Reguladora decide:  

2.1 - Deferir parcialmente o pleito de reajuste linear da tarifa dos serviços de transporte 

público coletivo de passageiros do município de Apiúna/SC, para autorizar a aplicação do índice 

apurado de 4,86% (quatro virgula oitenta e seis por cento), à título de reajuste anual, incidindo o 

mesmo a partir do dia 01 de junho do corrente ano. Aplica-se o reajuste, conforme o quadro abaixo:  



 

 
 

Quadro 1 – Tarifas do transporte público municipal de Apiúna atualizadas pelo índice de 

reajuste calculado pela AGIR, de 4,86%. 

 
Fonte: AGIR (2019). 

 2.2 - Como deve haver uma data base de reajuste anual, essa Agência Reguladora, dentro de 

suas competências, fixa essa data base em 1º de junho de cada ano, levando em consideração que o 1º 

Termo Aditivo desta Concessão foi firmado em 20 de maio de 2018. 

 

 2.3 - INDEFEREM-SE, portanto, os pedidos iniciais apresentados nas planilhas da 

Concessionária, apontando os percentuais de 9,59% e 7,06%, por estes não atenderem as cláusulas e 

fórmulas contratuais de reajuste, como efetivamente demonstrado através das planilhas e fundamentos 

citados e transcritos no Parecer Administrativo nº 081/2019, que é, como já mencionado, parte 

integrante desta decisão. 

 Como decisões regulatórias complementares, essa Agência de Regulação impõe ainda as 

seguintes condicionantes: 

a) Para a CONCEDENTE: 

 

1. Que por parte da Concedente seja efetuada a fiscalização mensal da quilometragem 

percorrida para a cumprimento da concessão, por trecho/linha, bem como faça semestralmente, a 

fiscalização dos veículos utilizados para o transporte coletivo, emitindo relatório circunstanciado da 

mesma; 

DESTINO
TARIFA ATUAL 

R$

TARIFA 

REAJUSTADA R$

TARIFA REAJUSTADA 

R$
(Com Critério de 

arredondamento)

SÃO JORGE R$ 14,55 R$ 15,26 R$ 15,25

ANTA GORDA R$ 10,38 R$ 10,88 R$ 10,90

SANTO ANTÔNIO R$ 6,26 R$ 6,56 R$ 6,55

SUBIDA R$ 4,23 R$ 4,44 R$ 4,45

SÃO PEDRO R$ 3,21 R$ 3,37 R$ 3,35

RIO NOVO R$ 13,05 R$ 13,68 R$ 13,70

SALÃO R$ 11,98 R$ 12,56 R$ 12,55

NEISSE CENTRAL R$ 7,49 R$ 7,85 R$ 7,85

VARGEM GRANDE R$ 4,23 R$ 4,44 R$ 4,45

ESTUDANTES R$ 3,96 R$ 4,15 R$ 4,15

4,86%Índice de Reajuste



 

 
 

2. Que seja observada a publicação dos valores das novas tarifas, de modo amplo para 

atingir os usuários; 

3. Que encaminhe para a AGIR, cópia de todas as publicações e atos legais efetuadas para 

a ampla divulgação dos novos valores;  

 

b) Para a CONCESSIONARIA: 

 

1. Que remeta, trimestralmente, para a Agência de Regulação, preferencialmente por 

meio eletrônico, as notas fiscais que venham a comprovar a aquisição dos insumos constantes da 

planilha de custos desta Concessão; 

2. Que faça gestão no sentido de possibilitar a aquisição de combustível, diretamente da 

distribuidora, a fim de proporcionar economia tanto para o sistema como, por via indireta, refletir no 

cálculo tarifário. 

3. Que seja observada pela Concessionária a publicação dos valores das novas tarifas, de 

modo amplo para atingir os usuários, inclusive fixando a nova tabela dentro dos veículos que fazem o 

transporte coletivo de passageiros. 

 

A presente Decisão entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios (DOM), órgão de publicidade oficial da AGIR.  

 

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

ENCAMINHA-SE ÀS PARTES para conhecimento. Não havendo manifestação, DETERMINA-

SE O ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, juntando-se, inclusive, cópias das 

publicações. 

 

Essa a Decisão. 

Blumenau (SC), em 06 de junho 2019. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


