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DECISÃO Nº 196/2022 
 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 123/2021 
 
OBJETO: Reajuste tarifário do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos 

serviços de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA. 

INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC. 

 

 

1. BREVE RELATÓRIO 
 

Em data de 09 de dezembro de 2021, a Agência Reguladora foi demandada 

através de ofício remetido pela BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE 

LTDA. que detém a concessão dos serviços de transporte público do município de Blumenau. 

Referida concessão decorre da assinatura e vigência do contrato de nº 042/2017 

e que por força da legislação em vigor, resta regulado por esta entidade, que assim o faz com a 

apresentação de seus estudos e conclusões. 

O pedido de reajuste encaminhado pela Concessionária vem em atenção ao item 

1.1, do Anexo V do citado contrato, que fixa a data (período) para a aplicação do reajuste e 

também fixa a fórmula paramétrica que, enfim, apura o percentual e valor de tal reajuste 

anual, sempre no sentido de preservar a viabilidade econômico-financeira dos serviços, que são 

obrigação constitucional atribuída ao poder público municipal. 

O pleito restou consolidado através de novo expediente recebido da 

Concessionária em data de 04 de janeiro do corrente ano, no qual vieram novas informações 

que servem a análise do pedido. 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

demais serviços Públicos da AGIR, nos autos do Procedimento Administrativo nº 185/2021, 

juntamente com a sua equipe e demais servidores envolvidos, lavrou o Parecer Administrativo 

nº 123/2021, no qual, após as considerações legais e técnicas, entendeu indeferir o pedido e ali 

apontando as razões que levaram à esta conclusão. 
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Este o breve e mínimo e necessário relatório. 

 

 
2. DA DECISÃO SOBRE O PEDIDO DO REAJUSTE ANUAL 
 

Vistos e analisados os fatos, as razões e os fundamentos lançados no Parecer 

Administrativo nº 123/2021 que trata do pedido de reajuste anual apresentado BluMob 

Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA., que detém a concessão dos 

serviços de transporte público do município de Blumenau, antes de entrar no mérito, ratifico e 

convalido o mencionado parecer e o mesmo passa a integrar essa Decisão, como se transcrito o 

fosse. 

A Concessionária BluMob, com amparo no item 1.1 do Anexo V do Contrato de 

Concessão nº 042/2017, que teve sua origem no Edital de Concorrência nº 038/2016, que 

textualmente diz quando se refere ao reajuste anual: “[...]ocorre anualmente, sempre no dia 1º 

de dezembro, e será calculado de acordo com a fórmula prevista nesta metodologia” e tem 

como procedimento apenas a aplicação da equação paramétrica de reajuste1, conforme segue: 

 

 

 

É sabido que existem diferenças entre o que vem a ser o Reajuste Anual, uma 

Revisão Ordinária ou Extraordinária e ainda o que é uma Revisão Tarifária Periódica e para 

tanto, transcreve-se o já dito no Parecer Administrativo: 

 
1 Onde: 
TDP = Tarifa na Data Posterior (resultado do reajuste) 
TDA = Tarifa na Data Anterior (tarifa vigente até o reajuste) 
PCA = Preço do Combustível na data Anterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande Distribuidor) 
PCP = Preço do Combustível na data Posterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande Distribuidor) 
SMA = salário do motorista anterior (convenção coletiva) na data Anterior 
SMP = salário do motorista posterior (convenção coletiva) 
IVA = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 36) do Índice 
de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Anterior 
IVP = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 36) do Índice 
de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Posterior 
IPKeA = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente anterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste anterior – ou seja 
do mês “-24” ao mês “-13”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”), sendo que no caso do 1º reajuste refere-se ao IPK “teórico” do 
1º ano de operação 
IPKeP = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Posterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste atual – ou seja 
do mês “-12” ao mês “-1”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”) 
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“Assim, o Reajuste Tarifário tem o papel de atualizar os valores da Concessão a 
fim de compensar as perdas financeiras decorridas da variação de preço dos 
insumos deste serviço, enquanto a Revisão Tarifária Periódica tem o papel 
apurar os valores reais aferidos no ciclo de revisão e reequilibrar o Contrato de 
Concessão para os anos subsequentes.” 

  

Por outro lado, também não é desconhecido que no ano de 2021 foi finalizada a 

Revisão Tarifária Periódica (RTP), que está prevista no contrato de concessão, objeto desta 

Decisão, que ao período de cada três anos, deve ser procedido essa revisão e que ao mesmo 

tempo, por força das excepcionalidades trazidas pela pandemia da COVID-19, foi aberto um 

procedimento para a apuração de reajuste extraordinário, que está demandando inúmeros 

estudos, simulações e até modificações contratuais. 

Já é sabido, por outro lado, que tais mudanças que vem sendo estudadas, 

analisadas e avaliadas, visam, ao fim e ao cabo, determinar a existência de uma política tarifária 

que atenda aos princípios da legalidade e que não fuja da economicidade tarifária e nem venha 

inviabilizar o transporte público coletivo de Blumenau, e que por isso, toda cautela deve ser 

considerada para a proteção dos usuários. 

O estudo apresentado no Parecer Administrativo nº 123/2021, por si só já 

aponta para a solução a ser dada ao pleito da Concessionária, uma vez que os dados que devem 

compor o reajuste já são objeto da Revisão Tarifária Extraordinária, como ali expresso: 

“Com base nos dados apresentados no Quadro 1, observou –se que tais 
variáveis já estão sendo atualizadas por meio da Revisão Tarifária 
Extraordinária em andamento, que utilizou a atualização das informações até 
novembro de 2021, por meio do Processo Administrativo nº 169/2021, que tem 
previsão de finalização em até 30 dias.” 

 

Por fim, em suas recomendações, a Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR, aponta que o pedido 

deve ser indeferido pelas razões já apontadas, ou seja, que a Revisão Tarifária Extraordinária 

em andamento e em fase de conclusão já está trazendo para os seus cálculos, todos esses 

pontos que em tese seriam aproveitados para a concessão do reajuste anual. 

Não custa ainda, à titulo de ilustração, que já é matéria vencida e consolidada 

que no ano em que houver revisão tarifária, não se concede reajuste, salvo cláusula contratual 

formalizada, oportunidade que em todos os valores e indicadores aproveitados devem ser 
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expurgados e só contempladas eventuais omissões e ou mudanças não previstas e de força 

maior. 

Por tudo que acima foi exposto e que consta do Parecer Administrativo nº 

123/2021, INDEFERE-SE o pedido de reajuste apresentado pela BluMob Concessionária de 

Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA. 

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

(Parecer Administrativo nº 123/2021) e ENCAMINHE-SE ÀS PARTES (leia-se: Município de 

Blumenau, na pessoa do Senhor Prefeito, para Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – 

SMTT/SETERB e para a BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE 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 ou recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as 

publicações. 

 

Essa é a decisão. 

Blumenau, em 18 de janeiro de 2022. 

 

 

 
Jorge Luiz Stolf 

Presidente da Diretoria Executiva 
 

 

  

 

 

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