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Parecer Administrativo nº 065/2018  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018. 

OBJETO: Análise da solicitação de extensão do benefício da meia-passagem no transporte 

público coletivo de Blumenau aos alunos de pós-graduação. 

SOLICITANTE: Fundação Universidade Regional de Blumenau. 

INTERESSADOS: Universidade Regional de Blumenau – FURB, Serviço Autônomo 

Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau – SETERB, Município de Blumenau/SC e 

BluMob. 

 

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 constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se 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 Complementar nº 8.363 de 15 de dezembro de 2016, 

considerando neste a inclusão da regulação do transporte público. 
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Figura 1 – Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

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

transporte coletivo de passageiros municipal, 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 Agencia 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 

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.  
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2. DO PEDIDO 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a AGIR recebeu da 

Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), o OFÍCIO Nº 128/2018/REITORIA, 

que trata sobre o benefício da meia-passagem nos coletivos de Blumenau. 

No documento, a universidade solicita, atendendo à reivindicação dos estudantes dos 

Programas de Pós-Graduação (PPGs), a concessão do benefício da meia-passagem no 

transporte público coletivo de Blumenau a mestrandos e doutorandos. Solicita também, em 

atenção às Leis Municipais nº 4.582/1995 e nº 4.175/1992, que o benefício de meia-passagem 

para estudantes de pós-graduação stricto-sensu seja estendido igualmente aos estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação lato-sensu. 

Anexo a seu pedido, incorporando-o como base para a argumentação, incluiu-se cópia 

do requerimento, subscrito pela advogada Rosane Magaly Martins, em nome dos alunos de pós-

graduação da FURB e encaminhado à reitoria da universidade, em que formaliza o pedido para 

que a Reitoria da FURB negocie com a concessionária de transporte público coletivo de 

Blumenau a concessão do benefício da meia-passagem aos Mestrandos e Doutorandos da 

universidade. No documento, registra que diversos pós-graduandos buscaram o benefício junto 

à Concessionária BluMob mas tiveram solicitação negada, pois, no entendimento da mesma, a 

meia-passagem é concedida somente aos estudantes de graduação, excluindo-se os da pós-

graduação, e alega, ainda, que tal posicionamento seria contrário à legislação e prejudicaria o 

direito constitucional assegurado aos estudantes. 

Também em anexo enviou-se cópia do Parecer nº 130/2018/PROGEF. da Procuradoria-

Geral da Universidade, que trata da análise jurídica do referido requerimento, de autoria da Srta. 

Solange Gonçalves dos Santos. No parecer, observa-se que o pleito enviado à reitoria não 

acompanha documento que comprove a menção de que o pedido de pagamento de meia-

passagem tenha sido negado pela Concessionária, assim como não há comprovação de 

legitimidade de representação da subscritora do pleito para postular em nome dos discentes. 

Para mais, destaca o Decreto Municipal nº 8.460, de 02 de agosto de 2007, que 

regulamenta a Lei nº 7.127 de 02 de agosto de 2007, que estabelece em seu art. 2º, parágrafo 2, 

que “Aos usuários com direito à isenção da cobrança da tarifa, na forma de Lei, será garantido 
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o acesso e o uso do transporte coletivo”, e ainda, acerca da eventual dispensa tarifária pelo 

usuário, destaca o art. 30, do mesmo decreto: 

 

Art. 30. Só serão permitidas as dispensas ou reduções tarifárias 

previstas em lei e de acordo com as normas regulamentares expedidas pelo 

Município. 

 

§ 1º Os usuários com direito a isenção ou redução de tarifa, na forma 

da lei, deverão ser previamente cadastrados no SETERB, ou em entidade por 

ela designada, que emitirá documento que permita o seu acesso aos serviços. 

 

[...] 

 

Quanto à possibilidade de pagamento da meia-passagens a estudantes, destaca o artigo 

3º da Lei 4.175, de 19 de dezembro de 1992: 

 

Art. 1º Fica instituída a passagem escolar para os estudante, usuários 

dos transportes coletivos urbanos no Município de Blumenau, de 

conformidade com esta lei. 

Art. 2º Os estudantes adquirirão passes específicos com 50% 

(cinqüenta por cento) de desconto sobre a tarifa em vigor, mediante 

apresentação de carteira de identidade que comprove a condição de 

estudante. 

[...] 

Art. 3º O direito de uso de passagem escolar é assegurado aos 

estudantes de 1º e 2º graus, universitários, do curso pré-vestibular e dos 

cursos profissionalizantes oferecidos pelo Centro de Ensino 

Profissionalizante (CEP), pelo Centro de Educação Profissional Hermann 

Hering (CEDUP), pelo SENAI, pelo SENAC, pelo Centro de Educação de 

Jovens e Adultos (CEJA), dos cursos de qualificação profissional do CEJA, 

do Centro Técnico de Saúde (CTS) do Colégio Vale do Itajaí e demais cursos 

profissionalizantes regularmente autorizados, com duração mínima de 60 

(sessenta) dias, desde que devidamente matriculados, cuja residência esteja 

pelo menos a 1 (um) quilômetro de distancia da escola e limitados a 500 

(quinhentos) passes por ano letivo. (grifo nosso) 
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Isto posto, a relatora enfatiza em seu relatório que a lei em questão, conforme exposto 

em seu artigo 3º, confere o direito ao uso da passagem escolar a universitários, e que, se a 

Concessionária interpreta a legislação municipal de forma restritiva, concedendo o direito de 

abatimento de 50% no pagamento das passagens somente para alunos dos cursos de graduação, 

poderá ser solicitada a se manifestar pelos interessados, os quais poderão postular, através de 

sua representação estudantil, o encaminhamento de um anteprojeto de lei ao Chefe do Poder 

Executivo municipal, para a inclusão, na referida lei, de universitários regularmente 

matriculados em cursos de pós-graduação. 

Por fim, sugere à reitoria que, caso decida pelo encaminhamento do pleito em prol dos 

alunos de pós-graduação stricto sensu, faça de forma mais abrangente, contemplando um 

universo maior de estudantes, pois o direcionamento do benefício unicamente aos alunos dos 

programas de pós-graduação stricto sensu fere a isonomia entre estes e os alunos dos cursos de 

pós-graduação lato sensu e, no caso estudado, não verifica motivos para uma eventual distinção. 

 

3. ANÁLISE 

 

3.1 POSICIONAMENTO DO SETERB 

 

O Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau (SETERB), 

enquanto fiscalizador do Contrato de Concessão nº 047/2017, informou a esta Agência sua 

posição em relação ao pedido da universidade por meio de cópia do 

OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB N. 325/2018, no qual a autarquia responde a uma 

solicitação bastante semelhante, em que a Câmara Municipal de Blumenau, por meio de seu 

Presidente, Sr. Marcos da Rosa, solicitou esclarecimentos sobre o benefício da meia-passagem 

para os estudantes de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado.  

Em seu Ofício, o SETERB relata que a solicitação da Câmara faz menção à Lei Federal 

nº 9.394/1996, que, em seu art. 44, define que o ensino superior engloba todas as fases da 

instrução de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e, ainda, aponta 

que o Plano Nacional de Ensino prevê que a definição do vocábulo “universitário” engloba todo 

o mundo acadêmico (pós-graduação, mestrado e doutorado e afins).  
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Relata ainda que a referida solicitação cita a Lei Municipal nº 4.175/1992, que 

regulamenta o benefício da passagem escolar e determina seu direito de uso, onde “[...]é 

assegurado aos estudantes de 1º e 2º graus, universitários, do curso pré-vestibular e dos cursos 

profissionalizantes oferecidos pelo Centro de Ensino Profissionalizante (CEP), pelo Centro de 

Educação Profissional Hermann Hering (CEDUP), pelo SENAI, pelo SENAC, pelo Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA), dos cursos de qualificação profissional do CEJA, do 

Centro Técnico de Saúde (CTS) do Colégio Vale do Itajaí e demais cursos profissionalizantes 

regularmente autorizados[...]”, e questiona os motivos pelos quais os estudantes de pós-

graduação, mestrado e doutorado não fazem jus ao benefício, pois, no entendimento do Sr. 

Vereador Bruno Cunha, nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996, estes enquadram-se no 

conceito de “ensino superior”. 

Em análise a esta solicitação, o SETERB argumenta que a Lei Federal nº 9.394/1996 

não se aplica à situação, pois, visto que se destina apenas a estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional, não faz qualquer menção à concessão do benefício de transporte escolar 

para alunos de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, apenas garante aos alunos da 

educação básica o atendimento por meio de programas suplementares relativos ao transporte, 

sendo silente em relação ao atendimento dos alunos das demais fases.  

Aponta ainda que tal conclusão poderia ser acatada somente se a legislação municipal 

fizesse menção à expressão “ensino superior”, esta sim conceituada nos altos da legislação 

federal mencionada, mas que, entretanto, a Lei Municipal nº 4.175/1992 é bastante clara ao 

especificar quem são os usuários aptos a receber o benefício da meia-passagem e, ao fazer 

menção ao grupo de “universitários”, se refere única e exclusivamente a alunos de graduação. 

Nesse sentido, a autarquia atenta ao princípio da legalidade administrativa, consagrada 

no art. 37, caput, da Constituição Federal, em que cabe à Administração Pública agir somente 

nos termos do que lhe é legalmente permitido, sob pena de tornar o ato ilícito. Assim, em 

decorrência do dever de observância do princípio de legalidade, a Administração não está 

autorizada a realizar uma interpretação extensiva da lei, quando essa não a possibilitar de forma 

expressa. 

Isto posto, verificou-se a situação diversa que se encontra o benefício para alunos de 

cursos profissionalizantes, onde a lei, além de exemplificar alguns cursos que podem ser 

abrangidos pelo benefício, também abre margem para eventuais cursos não especificados no 
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texto legal ao se referir aos “demais cursos profissionalizantes regularmente autorizados[...]”, 

estabelecendo que alunos de outros cursos profissionalizantes, desde que devidamente 

autorizados, poderiam receber o benefício do passe escolar, ainda que não enquadrados 

naqueles expressamente previstos. Dessa forma, ao analisar a solicitação da Câmara, considera 

que a lei teve a clara intenção de restringir o benefício do passe escolar somente para alunos da 

faculdade, não fazendo menção aos cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado quando 

teve a oportunidade, e que, portanto, não há margem para qualquer interpretação, concluindo 

que não cabe à Administração fornecer o referido benefício aqueles que a lei não determinou. 

O SETERB ressalta ainda que o cálculo realizado para a aferição dos valores da tarifa 

do transporte público é composto por vários itens, dentre eles, as isenções totais e parciais da 

tarifa para determinados grupos de usuários, que representam o montante de R$ 0,49 (quarenta 

e nove centavos) do valor atual da tarifa, R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos), ou seja, 

12,10% (doze vírgula dez por cento). Alega também que, de acordo com os cálculos realizados 

pela equipe técnica da Agência de Regulação – AGIR, esses R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) 

são compostos, aproximadamente, por 22% (vinte e dois por cento) referentes à isenções totais 

e 78% (setenta e oito por cento) referentes à isenções parciais, e que, caso a Administração 

Pública opte pela ampliação do benefício para alunos de cursos não previstos no regimento 

municipal, tornaria ainda maior esta parcela  da tarifa, que já é bastante representativa. 

Por fim, a autarquia avalia que a inclusão de novas isenções acarretaria no aumento do 

valor da tarifa, valor este que seria sustentado pelos demais usuários do transporte público, 

concluindo que a concessão do benefício do passe escolar para alunos dos cursos de pós-

graduação, mestrado e doutorado, além de não estar amparada na legislação municipal, também 

encontra empecilhos relativos ao impacto financeiro que causaria no valor da tarifa. 

 

3.2 ANÁLISE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 

 

O pleito em questão baseia-se na reinvindicação, por parte dos estudantes dos programas 

de pós-graduação em mestrado e doutorado da FURB, representados pela advogada Sra. Rosane 

Magaly Martins, para que a universidade tome providências a fim de que o benefício da meia-

passagem seja estendido a esses estudantes. Entretanto, tal reinvindicação não apresenta, de 
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forma geral, articulações com base na legislação incidente sobre o transporte público coletivo 

do Município. 

Ainda, a Procuradoria-Geral da FURB, relatando sua posição quanto à referida 

reinvindicação, conforme exposto no item 2 deste Parecer, observa que o documento não possui 

comprovação de negativa da Concessionária quanto ao pedido de pagamento de meia-passagem 

para os estudantes de Mestrado e Doutorado. Além disso, recomenda que a Reitoria leve em 

consideração todo o escopo de cursos de pós-graduação, incluindo-se, portanto, além dos cursos 

stricto sensu (mestrados e doutorados), os cursos lato sensu (especializações). 

O documento da procuradoria reflete também sobre o entendimento da Concessionária 

a respeito da legislação, em que à interpreta de forma restritiva, concedendo o direito de 

abatimento de 50% da tarifa somente a alunos de graduação. Neste ponto, não há, por parte da 

nobre relatora, nenhum tipo de consonância quanto ao entendimento da Sra. Martins de que tal 

posicionamento da Concessionária seja “contrário à legislação e prejudica direito 

constitucional assegurado aos estudantes”, no entanto, ressalva que “poderão os interessados, 

igualmente, postular através de uma representação estudantil, o encaminhamento de 

anteprojeto de lei ao Chefe do Poder Executivo municipal, para a inclusão, na lei de regência, 

de universitários regularmente matriculados em cursos de pós-graduação”. 

Tal posicionamento converge com o julgamento do SETERB sobre a questão, onde a 

autarquia enfatiza que a Lei nº 4.175/1992 não faz qualquer menção explícita sobre os cursos 

de pós-graduação, mestrado ou doutorado, sendo bastante clara ao citar somente 

“universitários” e, quando abrange outras categorias de estudantes, faz questão de descreve-los, 

especificando ainda que possíveis cursos não listados devam ser “regularmente autorizados”.  

A referida Lei Municipal 4.175, de 29 de dezembro de 1992, estabelece o benefício de 

passagem escolar para estudantes usuários do transporte público coletivo de Blumenau, 

garantindo, eu seu art. 2º, que “os estudantes adquirirão passes específicos com 50% (cinquenta 

por cento) de desconto[...]” mediante a apresentação de comprovação da condição de estudante. 

Estabelece também, em seu artigo 3º, quem são estes estudantes: 

 

Art. 3º O direito de uso de passagem escolar é assegurado aos 

estudantes de 1º e 2º graus, universitários, do curso pré-vestibular e dos 

cursos profissionalizantes oferecidos pelo Centro de Ensino 

Profissionalizante (CEP), pelo Centro de Educação Profissional 

Hermann Hering (CEDUP), pelo SENAI, pelo SENAC, pelo Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA), dos cursos de qualificação 
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profissional do CEJA, do Centro Técnico de Saúde (CTS) do Colégio Vale 

do Itajaí e demais cursos profissionalizantes regularmente autorizados, 

com duração mínima de 60 (sessenta) dias, desde que devidamente 

matriculados, cuja residência esteja pelo menos a 1 (um) quilômetro de 

distancia da escola e limitados a 500 (quinhentos) passes por ano letivo. 

(Redação dada pela Lei nº 6658/2005) (grifo nosso) 

 

[...] 

 

Destaca-se também o artigo 30 do Decreto Municipal nº 8.460, de 02 de agosto de 2007, 

que define: 

Art. 30. Só serão permitidas as dispensas ou reduções tarifárias 

previstas em lei e de acordo com as normas regulamentares expedidas 

pelo Município. (grifo nosso) 

 

§ 1º Os usuários com direito a isenção ou redução de tarifa, na 

forma da lei, deverão ser previamente cadastrados no SETERB, ou em 

entidade por ela designada, que emitirá documento que permita o seu acesso 

aos serviços. (grifo nosso) 

 

[...] 

 

Percebe-se, portanto, que o cerne da questão se resume à interpretação do termo 

“universitários”, mencionado na Lei nº 4.175/1992. Sendo assim, é importante que se atente 

art. 37, caput, da Constituição Federal, que prevê que a administração púbica deve atuar 

somente quando houver previsão legal. 

Quanto à interpretação do termo, considerando-se o exposto, observa-se que, se por um 

lado exista a definição específica e indubitável que a legislação se refira a universitários como 

alunos de graduação, de outro, não se estabelece uma relação direta com os demais cursos de 

ensino superior, como especialização, mestrado ou doutorado, ou mesmo qualquer menção 

quanto ao termo “pós-graduação”. De fato, o contraste entre a definição de universitários e dos 

demais estudantes, em que se faz questão de caracterizá-los, indicando o caráter restritivo da 

lei, pode gerar certa incerteza quanto à aplicação do desconto para alunos de pós-graduação.  

Todavia, no entendimento desta Agência de Regulação, considerando os termos do art. 

37, caput, da Constituição Federal, assim como o art. 30, caput e parágrafo primeiro, do Decreto 

nº 8.460/2007, concomitantemente com o estabelecido no item 4.1.2 do Anexo I.6 do Edital de 

Concorrência nº 038/2016, parte integrante do Contrato de Concessão nº 042/2017, que 

determina o processo de identificação e cadastramento de usuários com direito a benefícios 
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(isenções e estudantes),  onde se expressa que “a especificação das regras para esses cadastros 

deverá ser construída em conjunto pela concessionária e pelo SETERB, podendo fazer 

distinção para os usuários com direito a benefícios de isenção e estudantes”, não mostra-se um 

ato contrário à legislação a negativa quanto à concessão do benefício de meia-passagem a 

alunos de pós-graduação do município de Blumenau. 

Em complemento à questão, observa-se a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece diretrizes e bases para a educação nacional, que, em seu artigo 44, conforme 

mencionado pelo SETERB, define a abrangência do ensino superior. 

 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 

programas: (Regulamento) 

 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007). 

 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

 

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências 

das instituições de ensino; 

 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

 

[...] 

 

Nota-se, portanto, que a lei de diretrizes e bases para o ensino é explícita em seu art. 44 

ao delimitar a abrangência da educação superior, porém, não faz qualquer menção ao termo 

“universitário” em sua integralidade. 

A AGIR entende ainda que, na hipótese de se haver margem para interpretação quanto 

aos usuários que se enquadram no benefício da meia-passagem, contemplando os preceitos 

definidos pela legislação e o previsto no Contrato de Concessão, deve-se seguir a disposição de 

regras postuladas pelos agentes responsáveis, definidos no item 4.1.6 do referido Edital, 

entretanto, em compreensão à realidade evidenciada e à demanda dos usuários do transporte 

público coletivo de Blumenau não contemplados pelo desconto na tarifa, julga pertinente a 

recomendação da própria universidade para que se encaminhe às autoridades competentes um 
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requerimento ou anteprojeto a fim de incluir na legislação vigente a contemplação dos cursos 

de pós-graduação. Tal medida poderia ser tomada via decreto, através do Poder Executivo 

municipal, onde se definiria a abrangência do termo “universitários” mencionado na Lei 4.175, 

ou ainda, através de articulações na Câmara de Vereadores de Blumenau, para que o texto da 

referida lei seja alterado, acrescentando-se a contemplação explícita de cursos de pós-

graduação. 

Não obstante, cabe-nos todavia alertar, que qualquer ampliação das isenções, irá 

diretamente influenciar no valor da tarifa, considerando que não há qualquer subsídio para 

cobrir a parcela do desconto. Esta é bancada pelo usuário que paga a tarifa integral. Isso 

motivará que ainda mais usuários busquem outros modais de transporte, gerando ainda mais 

necessidade de aumento da tarifa devido à redução de usuários, e assim sucessivamente. 

O justo seria que a sociedade buscasse uma forma de subsidiar as isenções, como já 

fazem alguns municípios, dividindo as isenções com todos os munícipes, e não tão somente, 

junto aos próprios usuários do transporte coletivo.    

 

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do exposto, e com vistas ao princípio da legalidade administrativa, entende esta 

Agência de Regulação que a Lei nº 4.175/1992 não apresenta parâmetros suficientes para a 

interpretação plena de que os benefícios de meia-passagem concedidos a estudantes de 

graduação devam ser estendidos também aos de pós-graduação. 

Contudo, considerando-se a disposição da legislação e regras contratuais incidentes 

sobre o transporte público coletivo do município de Blumenau, recomenda-se que: 

• A universidade ou os alunos interessados, por meio de representação estudantil, 

postule anteprojeto e apresente-o ao Chefe do Poder Executivo municipal, para 

que seja detalhado, via decreto, quem são os estudantes universitários que a lei 

abrange, ou ainda, faça um requerimento junto à Câmara de Vereadores para que 

se modifique a Lei Municipal nº 4.175, de 29 de dezembro de 1992, com o intuito 

que a mesma inclua os cursos de pós-graduação em seu artigo 3º. 

• Seja identificado o mercado a que se refere esta alteração legal, considerando o 

impacto que a concessão do desconto da tarifa trará ao equilíbrio do Contrato de 
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Concessão e sempre que possível, de que forma a concessão do benefício será 

absorvido pelo sistema de transporte público, se via subsídio à tarifa ou via rateio 

entre todos os utilizadores, identificando a causa, o efeito e a solução atribuído 

a este pleito.  

• Em caso de discordância com a perspectiva da Agência quanto à questão, a 

universidade ou os alunos interessados, por meio de representação estudantil, 

reformulem seu pleito e demonstrem, por vias legais, que o termo 

“universitários” referido na Lei Municipal nº 4.175, de 29 de dezembro de 1992, 

refere-se, com segurança, a todo o escopo de ensino superior. 

• O Chefe do Poder Executivo Municipal, este tratado como Poder Concedente no 

Contrato de Concessão nº 042/2017, tome conhecimento do pleito da 

universidade, assim como deste Parecer, para que sejam todas as medidas 

julgadas como necessárias. 

 

Este é o nosso parecer, SMJ 

 

 

Blumenau (SC), em 20 de julho de 2018. 
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