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REGULAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA N° 011/2022 

 

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições legais, com base 

no Regimento Interno da AGIR, vem estabelecer as regras para a Consulta Pública n° 011/2022, em 

que se requer a opinião da sociedade sobre a proposta de redimensionamento do 

investimento em infraestrutura (terrenos operacionais e adaptação de garagem e 

oficinas), objeto desta consulta, apresentada pela Concessionária (BluMob), com o devido 

aceite do Poder Concedente, conforme preconiza o Contrato de Concessão de Transporte 

Público Coletivo do Município de Blumenau nº 042/2017, através dos documentos que compõe 

o Processo Administrativo nº 211/2022. 

1. OBJETIVOS 

A Consulta Pública de que trata este Regulamento, atende o disposto no art. 158 do 

Regimento Interno da AGIR, tendo por objetivo recolher dos interessados as contribuições, opiniões 

e sugestões sobre a proposta apresentada pela Concessionaria (Blumob) referente ao 

investimento em infraestrutura (terrenos operacionais e adaptação de garagem e oficinas), 

inerentes ao Contrato de Concessão de Transporte Público Coletivo do Município de 

Blumenau nº 042/2017. O presente Regulamento visa estabelecer o procedimento para o 

recebimento e tratamento das manifestações dos interessados sobre o tema em apreço. 

 

A consulta pública busca interagir com os cidadãos, os prestadores de serviços e a 

sociedade civil organizada, contribuindo para a melhor análise e discussão da matéria pela AGIR. A 

realização desta consulta pública coaduna com um dos princípios fundamentais estabelecidos no art. 

5º da Lei Federal nº 12.587/2012, que dispõe sobre os princípios que fundamentam a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, contribuindo para aprimorar os processos decisórios 

institucionalizados. 

 

2. INÍCIO E ENCERRAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da proposta acima evidenciada iniciar-se-á às 08:00 horas do dia 

02/08/2022 e terminará às 23:59 horas do dia 22/08/2022, mediante o intercâmbio de 
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documentos e sugestões através do sítio eletrônico da AGIR www.agir.sc.gov.br. A documentação 

objeto da Consulta Pública n° 011/2022 pode ser obtida no endereço eletrônico acima mencionado 

ou ainda através do e-mail: protocolo@agir.sc.gov.br. Todas as sugestões e contribuições serão 

devidamente analisadas pela equipe técnica da AGIR. 

3.  FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar e contribuir no processo de Consulta 

Pública, sempre através do endereço eletrônico www.agir.sc.gov.br, onde existirá formulário próprio 

para preenchimento do interessado. Não será aceita contribuição feita em outro instrumento que 

não seja este formulário pré-estabelecido. 

Não será admitido o uso ou a utilização de palavras ou expressões ofensivas ou 

injuriosas de qualquer natureza, sendo descartadas as contribuições que possuírem tal conteúdo. 

Todas as sugestões e contribuições devem ser identificadas quando pessoa física com o nome 

completo, e endereço eletrônico. Caso o interessado seja pessoa jurídica, deve ser fornecida a razão 

social, o respectivo CNPJ, endereço da sua sede, ramo de atividade e identificado o responsável pela 

contribuição.  

Toda contribuição deverá identificar o texto de origem ou dados da Proposta, do Estudo 

e manifestações (tais como: proposta, nº de ofícios, ata), passíveis de contribuição. É permitida a 

sugestão ou contribuição de qualquer texto/item do Processo Administrativo nº 211/2022 e do 

Estudo apresentado, desde que relacionado ao objeto desta consulta pública, preenchendo o 

formulário tantas vezes quanto for o número de contribuições. Não há limite de contribuições. 

Ao final, todas as contribuições serão publicadas na íntegra no sítio eletrônico da AGIR, 

sendo devidamente identificadas e respeitando a Lei nº 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de 

Dados (LGPD). Além disso, estas contribuições serão objeto de análise por parte da Agência, 

publicada em relatório no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término da realização da 

Consulta Pública. 

 

Blumenau (SC), em 29 de Julho de 2022. 

 

 

(assinado digitalmente) 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Diretor Geral da AGIR 
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