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Decisão 043/2018 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 088/2018. 

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

município de Indaial/SC. 

SOLICITANTE: Auto Viação Rainha Ltda. 

INTERESSADOS: Auto Viação Rainha Ltda. e Município de Indaial/SC. 

 

Relatório: 

O Município de Indaial é, nos termos legais, integrante do Consórcio Público da AGIR, 

e como tal, delegou a esta, a regulação e à fiscalização dos seus serviços de transporte público coletivo 

de passageiros, no momento sendo executado, de forma precária, pela empresa AUTO VIAÇÃO 

RAINHA LTDA. A Agência, dentre suas competências, como se depreende dos termos do Ofício nº 

488/2018 de 29.08.2018, verificando em seus controles internos de que até aquela data, a empresa e 

o município não haviam se pronunciado no sentido de aplicar à tarifa, o reajuste anual, encaminhou 

o citado ofício para a administração municipal. 

Em 21.09.2018, foi recebido o despacho exarado pelo Exmo. Senhor Prefeito, que 

comunicou a recebimento do pleito de reajuste, e juntou os documentos recebidos.  De posse destes 

documentos, foi determinada a abertura do Procedimento Administrativo, que recebeu o nº 088/2018, 

em data de 21.09.2018. 

Autuados os documentos o procedimento foi analisado pelo Senhor Gerente de Controle, 

Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR, que, 

observadas as formalidades mínimas necessárias, faz o histórico da Agência e um breve relato dos 

fatos. 

Da mesma forma, atenta-se para o histórico dos fatos que envolvem aquela prestação de 

serviços, contextualizando os fatos pretéritos, e, por fim, apresenta as suas conclusões e 

recomendações, de ordem econômica/financeira. Neste trabalho apura que para fins de reajuste, deve 

ser levado em conta o interstício de 13 (treze) meses, que apontam como agosto de 2017 o mês inicial 

e o mês de agosto de 2018 como o mês final deste ciclo. 

O número de 13 (treze) meses se deve ao fato de que o pedido formal só chegou na AGIR 

em setembro de 2018, e por isso o novo ciclo, terá início no mês de setembro/2018.  
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De outra banda, o Parecer Jurídico nº 121/2018, faz minuciosos apontamentos sobre as 

razões jurídicas do pedido, cita as legislações aplicáveis e por fim também entende ser devido o 

reajuste correspondente ao período de 13 (treze) meses e acompanha a Parecer Administrativo nº 

067/2018. 

 

DECISÃO 

Vistos e analisados os documentos e fundamentos acostados ao Procedimento 

Administrativo nº 088/2018, aberto em razão do pedido de reajuste da Tarifa do Serviço de Transporte 

Coletivo apresentado pela Auto Aviação Rainha Ltda. ao município de Indaial, no qual realizado esse 

serviço, no atual momento, de modo precário, como se depreende do despacho exarado pelo Senhor 

Prefeito Municipal. 

Tanto o Parecer Administrativo nº 067/2018 e o Parecer Jurídico nº 121/2018, ambos 

escorados em seus princípios legais, apontam no sentido de ser concedido o reajuste, correspondem 

ao período de 13 (treze) meses, ou seja, de agosto de 2017 até agosto de 2018, aplicando o IPCA 

acumulado, como bem demonstrado na Quadro 3 – Evolução IPCA acumulado – agosto/2017 a 

agosto/2018, do primeiro parecer acima citado.  

Pelos cálculos matemáticos aplicados, o percentual acumulado do IPCA é de 4,39% 

(quatro vírgula trinta e nove por cento), o que resulta em um aumento de R$ 0,17 (dezessete centavos) 

sobre a tarifa em vigor, de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos).  

A tarifa, portanto, será de R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos), em seu valor de base, e 

que deverá ser arredondado para o valor de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos), tendo em vista 

que tal quantia irá simplificar a questão do troco entre a empresa e os usuários. 

Deve ser observado, no próximo ciclo de reajuste, que esse valor de R$ 0,03 (três 

centavos) não poderá ser objeto de ajuste, para menor, levando-se em consideração, por falta de 

regulamentação própria, a observação e aplicação da Resolução nº 2132, de 03/07/07, da ANTT – 

Agência Nacional de Transportes Terrestre, cuja alínea C, do anexo, prevê as formas de 

arredondamento da segunda casa decimal. 

ISTO POSTO, concedo o reajuste de 4,39% (quatro virgula trinta e nove por cento), 

referente ao índice acumulado do IPCA, entre os meses de agosto/2017, até agosto/2018, sobre a 

tarifa do transporte coletivo de passageiros do município de Indaial, que passará a ser de R$ 4,15 

(quatro reais e quinze centavos). 

I. O reajuste passa a vigorar a partir do décimo primeiro dia, após a publicação, na 

imprensa oficial do município de Indaial, pelo Poder Concedente;  
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II. Para a validade efetiva da aplicação do reajuste, o município de Indaial, através do 

Executivo, deverá expedir Decreto correspondente, além de dar ampla publicidade do 

aumento, pelos meios de informações com abrangência local, bem como dar 

conhecimento da Decisão à empresa Concessionária, no mesmo prazo de 10 (dez dias), 

a qual igualmente deverá dar ampla publicidade aos seus usuários previamente à 

aplicação do reajuste tarifário; 

III. Fica determinado também que seja encaminhado a Agência Reguladora, cópia da tabela 

tarifária, devidamente atualizada, bem como fazer a comprovação das publicações 

legais e de divulgação realizadas pelo Município e pela Concessionária, bem comprovar 

a entrega oficial dos documentos desta Decisão à Concessionária. 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARES 

 

 Como medida complementar, atrelada a essa decisão, a Agência volta a reiterar a necessidade 

da instauração de procedimento licitatório para a regularização da concessão, que como já acima dito, 

hoje está sendo executado em situação precária. 

Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes e, encaminhe-se para 

as partes (leia-se: Executivo Municipal de Indaial e Presidente da Câmara de Vereadores de Indaial e 

Auto Viação Rainha Ltda.) para conhecimento e providências legais cabíveis. 

A presente decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios 

de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também ser publicado 

no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa é a Decisão. 

 

Blumenau, 08 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 

http://www.agir.sc.gov.br/

