
 

 

REGIMENTO INTERMO DA COMISSÃO MISTA ESPECIAL 

DETERMINADA NA DECISÃO Nº 024/2017 

 

Art. 1° - A Comissão Mista Especial, instituída através da Resolução n° 063, de 08 de 

dezembro de 2017, da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí – AGIR, é uma 

articulação das entidades envolvidas para desenvolver, analisar e apontar soluções de melhoria para o 

cumprimento e execução do Contrato de Concessão n° 042/2017, de  18/04/2017, que tem por objeto a 

prestação e a exploração de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros no município de 

Blumenau, exclusivamente na modalidade convencional. 

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA 

 

Art. 2° - A Comissão Especial é composta por 10 (dez) membros, sendo 02 (dois) 

membros de livre escolha do Diretor Geral da AGIR e os demais, indicados em lista dupla, pelas 

seguintes entidades: 

a) 02 (dois) representantes do município de Blumenau; 

b) 02 (dois) representantes da BLUMOB; 

c) 02 (dois) representantes do SETERB; e 

d) 02 (dois) técnicos representando o Legislativo Municipal. 

 

Art. 3º - A Comissão Especial terá a seguinte estrutura: 

a) A Presidência da Comissão será exercida por um dos membros da AGIR, indicado pelo 

Diretor Geral da AGIR. 

b) e O prazo para concluir os trabalhos é de 90 (noventa) dias, contados da instalação, 

podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, salvo necessidades indispensáveis e 

necessárias para a conclusão dos trabalhos, quando o prazo poderá ser dilatado, por 

decisão da maioria dos integrantes da Comissão Mista Especial 

 



 

 

c) O local das reuniões será nas dependências da AGIR, ou em local por esta designado, 

ficando a AGIR responsável pela disponibilização de pessoal administrativo, quando 

necessário, para registro das decisões, providências e assessoramento, bem como 

material e veículo para eventuais deslocamentos. 

 

§1º Os membros da Comissão Especial não serão remunerados, sendo seus serviços 

considerados relevantes pela municipalidade. 

 

§2° O mandato da Comissão Especial tem o mandato estabelecido na alínea “b” deste 

artigo, cujo término coincidirá com o final dos trabalhos da Comissão. 

 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 4° - A Comissão realizará no mínimo, reuniões ordinárias, a cada 15 (quinze) dias, nas 

quais a pauts de trabalhos, previamente elaborada, será encaminhada via E-mail, com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para estudo e conhecimento por seus membros, observando-se o 

quorum de mínimo da presença de 03 (três) das entidades mencionadas no art. 2º.  

 

§ 1º - As reuniões extraordinárias da Comissão realizar-se-ão sempre que houver 

manifestação de algum de seus membros, dirigida ao Diretor Geral da AGIR ou ao Presidente da 

Comissão, e a critério da AGIR, será feita a convocação com antecedência mínima de 24 (vinte quatro) 

horas, observando-se o quorum de mínimo da presença de 03 (três) das entidades mencionadas no art. 

2º.  

§ 2° - Cada entidade participante da Comissão tem direito à 02 (dois) votos, exercidos por 

cada 01 (um) de seus indicados, sendo que ao Diretor representante da AGIR, presidente da Comissão, 

cabe o voto de desempate 

§ 3º As proposições dos membros da Comissão Especial serão sempre submetidas à 

votação, sendo aprovadas as que obtiverem o voto da maioria dos presentes. 

§ 4º As reuniões ordinárias somente serão realizadas, quando houver o comparecimento de 

mais de 50% (cinquenta por cento) de seus membros, observadas à presença de no mínimo 

representantes de 03 (três) das entidades mencionadas no Art. 2°.  

 



 

 

SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

 

Art. 5º - A Comissão tem por finalidade apresentar e propor questões de real interesse nos 

termos art. 1º deste Regimento: 

 

 

a) Análise e aprovação do Regimento Interno; 

b) Aprovação da Pauta dos trabalhos e propostas para estudos/análises/alterações do 

Contrato de Concessão; 

c) Elabora e aprovação de minutas para os aditivos ao contrato de concessão; 

d) Elaboração e aprovação de normas não contratuais expedidas pela AGIR para a 

regulamentação do Contrato de Concessão; 

e)  Revisão textual do Contrato de Concessão e anexos, tais como: erros ortográficos, 

questionamentos e interpretações jurídicas. 

 

§ 1º Ao final dos trabalhos a Comissão Especial elaborará um documento com as propostas 

aprovadas, de modo que a partir dele, possa ser elaborada uma minuta de Termo de Aditivo 

Contratual, que será submetido às partes, assinado e após aprovação do Comitê de Regulação da 

AGIR, anexado ao Contrato de Concessão n° 042/2017. 

 

§2º Fica facultado a Agência de Regulação, em sendo necessário, a contratação de empresa 

especializada, para análise das propostas aprovadas, bem como a minuta do Termo Aditivo, que ao 

final deverá ser firmado pelos interessados. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 6º - As vagas dos membros da Comissão Especial, deverão ser imediatamente 

comunicadas ao Diretor Geral da AGIR, a fim de serem preenchidas, na forma do art. 2º do presente 

Regimento Interno. 

 



 

 

Art. 7º - A posse dos membros da Comissão Especial será realizada na primeira reunião 

designada e se dará pelo Diretor Geral devidamente registrado em ata. 

 

Art. 8º - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Blumenau, xx de dezembro de 2017.                               

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 


