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DECISÃO Nº 031/2018 

 

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. 

 

RELATÓRIO: 

Em breve relato, aponta-se que o município de Rio dos Cedros, encaminhou para esta 

Agência de Regulação, via ofício, cópias de documentos apresentados pela empresa Lancatur 

Transportes e Turismo Ltda., nos quais está solicitando o reajuste das passagens de ônibus 

daquele município. Requer a referida empresa um reajuste de 20,31% (vinte, vírgula trinta e 

um por cento), sob a justificativa de que tal índice iria manter o equilíbrio econômico 

financeiro dos serviços prestados. 

A Gerência de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos, juntamente com os demais 

técnicos da AGIR e envolvidos com o pedido, após checados os documentos encaminhados, 

juntamente com outros posteriormente solicitados, apurou, documentalmente, o índice 

pleiteado pela Concessionária. 

Ratifico, inicialmente, o Parecer Administrativo nº 041/2017, adotado na íntegra, com as 

razões de decidir, e por isso entendo, que o mesmo deve fazer parte desta decisão. Diversas 

são as análises efetuadas naquele Parecer, que, aliadas as explicações aderentes, são certeza 

da Decisão e da validade dos números apurados. 

Em sua análise, o referido Parecer, detalha com muita propriedade, as razões e as conclusões, 

que reforçam ainda mais as razões de decidir. Da mesma forma, o Parecer Jurídico nº 

095/2018, lavrado pela Assessoria Jurídica da AGIR, também, de forma clara e objetiva, 

aponta as normativas e a legislação aplicável ao pleito, citando doutrinas e jurisprudências 

que veem ao encontro do pedido apresentado, e ao final, também se manifesta favorável à 

pretensão do reajuste, levando em consideração os valores e índices apurados pela área 
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econômico-financeira desta Agência de Regulação. Ratifico, pois, aquele Parecer, o qual 

também adoto como razões de decidir. Esse breve e necessário relatório. 

 

DECISÃO: 

Todo o trâmite deste Procedimento Administrativo, percorreu os caminhos e as dimensões 

usuais e necessárias utilizadas por essa Agência Reguladora, para a validação do pleito de 

reajuste da concessão do transporte público de passageiros municipais do município de Rio 

dos Cedros. Cuida-se, do mesmo modo, ao apontar o índice a ser aplicado, de manter o 

equilíbrio econômico-financeiro da referida concessão. Para fundamentar a presente Decisão, 

lanço o amparo legal, nos termos do Parecer Jurídico nº 095/2018, firmado por profissional 

habilitado e com a competência que lhe foi atribuída, e, por via de aplicação, ressalta-se a 

aplicação dos dispositivos legais ali mencionados, em especial o artigo 37, inciso XXI, da 

CF/88, a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.192/01, bem como a Cláusula Décima Oitava do 

Contrato de Concessão, parágrafo segundo c/c Anexo II, tudo nos estritos termos previstos do 

Edital licitatório.  

A análise administrativa, por sua vez, de forma inequívoca, está demonstrando que os índices 

a serem apropriados por intermédio dessa Decisão, dão ao Contrato equilíbrio econômico-

financeiro necessário para o seu integral cumprimento, e, ao mesmo tempo, demonstram o 

respeito necessário à modicidade tarifária, ou seja, compatível com a possibilidade de 

pagamento dos usuários, em relação ao sistema vigente e suas peculiaridades. 

A Decisão ora proferida, por sinal, a primeira efetivamente trabalhada no âmbito desta 

Agência Reguladora, em razão dos vários questionamentos e necessárias compreensões de 

parte a parte, estendeu-se além do prazo usualmente utilizado para o término dos estudos e a 

necessária Decisão. 

Por essa razão, necessário e até por direito, deve-se reconhecer que o reajuste ora autorizado, 

tem o seu prazo inicial, para entrada em vigor, fixado em 01 de março do corrente ano. Tal 

medida se torna necessária, tendo em vista a necessidade de observância dos prazos 

preconizados pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, ou seja, interstício mínimo 

de doze (12) meses entre um reajuste e outro, e, desta forma, o próximo ciclo tarifário 

recuperará eventual diferença de receita não auferida dos usuários, neste momento, excluídas 

as remunerações advindas dos passageiros/usuários. 
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Também é indispensável destacar que nos reajustes anteriores, o percentual aplicado pelo 

DETER/SC é que servia de parâmetro, e se, observada a mesma motivação, apurado é 

superior aquele. 

Sirvo-me, para melhor contextualizar, literalmente daquilo expresso no Parecer 

Administrativo nº 041/2017, que transcrevo: 

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 apurada entre aqueles dois cálculos acima citados, é de 3,32% (três vírgula trinta 

e dois por cento) e que, será incorporado à razão de 1,11% (um vírgula onze por cento), por 

ano, à partir deste reajuste, que somado ao percentual de 7,16 (sete vírgula dezesseis por 

cento), perfaz o percentual de 8,26% (oito vírgula vinte e seis por cento). 

O saldo de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento), devem ser, por isso, devidamente 

parcelados em duas vezes e incorporados aos próximos dois reajustes. 

 

Assim. DECIDE-SE AUTORIZAR O REAJUSTE, RETROATIVO AO DIA 1º DE 

MARÇO DE 2018, do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, do 

município de Rio dos Cedros, concedido para a empresa Lancatur Transporte e Turismo 

Ltda., aplicando-se o índice de 8,26% (oito vírgula vinte e seis por cento), de acordo ao 

apresentado pelo Quadro 9: Estrutura tarifária reajustada e com critério de 

arredondamento, do Parecer Administrativo nº 041/2017, concluído em 05 de março do 

corrente ano e ora transcrito como Quadro 1 nesta Decisão: 
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Quadro 1: 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). 

 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: 

1) Para que essa Decisão surta os seus devidos efeitos legais, fica a municipalidade 

obriga a promover a necessária e indispensável comunicação, do presente reajuste, 

para todos os usuários, de forma ampla e oficial, e que a nova tarifa não seja 

implementada, sem ser observado o prazo de 10 (dez) dias, entre tais ações. 

 

2) Que no prazo de trinta (30) dias, após a publicação da nova tarifa, seja encaminhada a 

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

pelo município de Rio dos Cedros e pela Concessionária (nos meios legais, sites, 

murais, terminais, ônibus, mídias sociais, entre outros). 

 

3) Diante da constatação de relativa forma não regular de arquivamento dos documentos 

pertencentes a Concessão, recomenda-se: 

a) Que sejam organizados por pastas o Processo Licitatório, o Contrato da Concessão 

e seus aditivos e os reajustes; 

b) Que em todas as pastas, organizadas, sejam as páginas numeradas, com o 

respectivo carimbo e/ou ao modo e forma praticada pela administração municipal; 

c) Listar os documentos necessários para a concessão do reajuste; 

d) Buscar os documentos faltantes que devem estar dispersos ou  que sejam 

substituídos por cópias dos originais; 
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e) Promover a melhoria do Contrato de Concessão com a adoção de uma matriz de 

riscos, elaboração de uma fórmula para o reajuste, revisão e aditamento ao 

Contrato; 

f) Estabelecer indicadores de desempenho, via aditamento ao Contrato; 

 

4) 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 03 de abril de 2018. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

 

 

 

 

 

 


