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Parecer Administrativo nº 123/2021  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 185/2021. 

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. 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 um consórcio público constituído por de 16 (dezesseis) 

municípios, sendo 15 (quinze) municípios desta região, representados por: Apiúna, Ascurra, 

Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 

Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, e como 16ª o município de Jaraguá 

do Sul, conforme se demonstra na Figura 1. 

O município de Blumenau, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 7.502, de 10 de 

março de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 7.930, de 09 de dezembro de 2013, e ao 

Novo Protocolo de Intenções através da Lei nº 8.363, de 15 de dezembro de 2016. 
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Figura 1 – Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: AGIR (2019.\). 

Desta forma, são objetos de regulação por parte da AGIR os serviços públicos de 

transporte coletivo de passageiros municipais, 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 Agência 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 
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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.  

 

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PARECER 

O presente parecer refere-se ao quinto processo de reajuste tarifário do transporte 

público de Blumenau, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da 

prestação e exploração do Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município 

de Blumenau, o qual é celebrado entre a empresa BluMob Concessionária de Transporte Urbano 

de Blumenau SPE LTDA., vencedora do Edital de Concorrência nº 038/2016, e o próprio 

Município, com duração de 20 (vinte) anos, contados a partir do início da operação, em primeiro 

de julho de 2017. 

O processo de Reajuste Tarifário, conforme definido no item 1.1 do Anexo V do referido 

Contrato, “[...]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: 

𝑇𝐷𝑃 =

𝑇𝐷𝐴 × {1 + {[(
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) × 20,98%] + [(

𝑆𝑀𝑃 − 𝑆𝑀𝐴
𝑆𝑀𝐴

) × 65,17%] + [(
𝐼𝑉𝑃 − 𝐼𝑉𝐴

𝐼𝑉𝐴
) × 13,85%]}}

[1 + (
𝐼𝑃𝐾𝑒𝑃 − 𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴

𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴
)]

 

Sendo o Reajuste Tarifário efetuado anualmente, o processo de Revisão Tarifária 

Periódica (RTP), conforme definido no item 1.7, “[...]ocorrerá a cada 3 (três) anos, sendo que 

                                                           
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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em ano de revisão tarifária não haverá reajuste”, e ainda, segundo o item 1.9, determina-se 

“[...]a data de 1º de dezembro para todos os eventos tarifários ordinários (reajuste e revisão).”  

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. 

 

3. DO PLEITO 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, a AGIR, por meio de 

correspondência encaminhada ao seu Diretor Geral, recebeu da prestadora de serviços de 

transporte público coletivo do município, BluMob, a solicitação de reajuste contratual 

preliminar. 

Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, a AGIR, por meio de 

correspondência encaminhada ao seu Diretor Geral, recebeu da prestadora de serviços de 

transporte público coletivo do município, BluMob, a solicitação de reajuste contratual final. 

Justificou a ausência de atualização do índice da variação dos veículos e por isso, fizera a 

atualização. 

O pleito de reajuste final solicitado pela Concessionária é apresentado a seguir:  

Figura 2 – Requerimento encaminhado à AGIR. 
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4. DA ANÁLISE 

 

Conforme descrito no Anexo V do Edital de Concorrência nº 038/2016, Regras de 

Reajuste e Revisão Tarifárias, o processo de reajuste tarifário é calculado de acordo com a 

fórmula prevista na metodologia deste anexo, descrita abaixo. 

𝑇𝐷𝑃 =

𝑇𝐷𝐴 × {1 + {[(
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) × 20,98%] + [(

𝑆𝑀𝑃 − 𝑆𝑀𝐴
𝑆𝑀𝐴

) × 65,17%] + [(
𝐼𝑉𝑃 − 𝐼𝑉𝐴

𝐼𝑉𝐴
) × 13,85%]}}

[1 + (
𝐼𝑃𝐾𝑒𝑃 − 𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴

𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴
)]

 

 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; 

 PCP = Preço do Combustível na data posterior;  

 SMA = salário do motorista (convenção coletiva) na data anterior; 

 SMP = salário do motorista (convenção coletiva) na data posterior; 

 IVA = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças na data 

anterior; 
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 IVP = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças na data 

posterior; 

 IPKeA = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente anterior; 

 IPKeP = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente posterior. 

 

Assim, para definir-se a tarifa por meio da equação apresentada acima, utilizam-se 

quatro diferentes variações: 

 

 (PCA e PCP): Variação no preço do combustível Diesel S10 para o município de 

Blumenau, média do grande distribuidor, coletados através da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 

 (SMA e SMP): Variação no salário do motorista, definidos por meio de convenção 

coletiva; 

 (IVA e IVP): Variação no Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e 

Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); 

 (IPKeA e IPKeP): Variação no Índice de Passageiros por Quilômetro equivalente (IPKe), 

onde o IPKeA refere-se efetivamente o 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”, e o IPKeP refere-se ao 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”). 

 

Aponta-se ainda que, de acordo com o item 1.3, compete à Concessionária, observadas 

as regras previstas no Anexo, promover o cálculo do reajuste do valor da tarifa a ser 

implementada, devendo submetê-lo ao Poder Concedente ou à Agência Reguladora para 

verificação. 

 

5. REAJUSTE 

 

Considerando as informações apuradas por esta Agência de Regulação, as informações 

fornecidas pela empresa BluMob em seu pleito de reajuste, e aquelas apuradas via internet em 

seus meios de publicações oficiais, o Quadro 1 demonstra, de forma resumida, a variação em 

cada um dos itens utilizados para definição do valor de atualização do preço da tarifa do 

transporte público municipal de Blumenau. 
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Quadro 1 – Variáveis utilizadas para o cálculo do reajuste tarifário – 2021. 

VARIÁVEIS DATA VALOR VARIAÇÃO (%) 
PESO NA 

EQUAÇÃO (%) 

PCA out/20 3,0101 
52,2959 20,98 

PCP out/21 4,5843 

SMA nov/19 2.615,04 
11,55 65,17 

SMP jun/21 2.917,08 

IVA set/20 147,940 
24,822 13,85 

IVP ago/21 184,662 
Fonte: Elaboração AGIR (2021). 

 

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. 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

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

Serviços Públicos do AGIR recomenda: 

Indeferir o pleito, justifica-se, pois, encontra–se em andamento a Revisão Tarifaria 

Extraordinária, que já contempla a atualização dos custos e IPKe referente ao período 

solicitado. 

Este é o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas. devendo o mesmo, ser 

encaminhado submetido à municipalidade, após Decisão do Diretor Geral da AGIR. 

 

 

 

 

 

Blumenau (SC), em 18 de janeiro de 2022. 
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LUCILENE BEZERRA DA SILVA 

    Gerente de Controle, Regulação e                

Fiscalização de Transporte Coletivo e    

demais Serviços Públicos da AGIR 

          

           ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

             Economista da AGIR 

            CORECON-SC Nº1463 

 

 


