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Relatório Pós Consulta Pública nº 11/2022 

Proposta de alteração dos investimentos em infraestrutura (terreno e garagem) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2022. 

OBJETO: Tratativas para a alteração da proposta original do investimento em terreno e 

construção da Garagem, do Edital de Licitação nº 38/2016 e contrato nº 42/2017. 

SOLICITANTE: Município de Blumenau e Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale 

Itajaí – AGIR/SC 

INTERESSADO: Blumob e Município de Blumenau  

 

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 registrar, que hoje a AGIR, é um consórcio público constituído por 16 (dezesseis) 

municípios, sendo 14 (catorze) municípios desta região, representados por: Apiúna, Ascurra, 

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

Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, e como 15º e  16º os municípios de Luiz Alves e Jaraguá 

do Sul respectivamente, conforme demonstra-se na Figura 1. 

Figura 1 - Área de abrangência da AGIR. 
 
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. 

Fonte: AGIR, 2021. 

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, atualizada pela Lei Federal 14.026/2020.  
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A AGIR desenvolve importante papel em sua região de atuação, considerando os marcos 

legais regulatórios, direcionada para a melhor prestação de serviços públicos de saneamento básico 

e também o 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, entre outros.  

Destacada a breve apresentação da AGIR, apresentamos na sequência os dados do Município 

e da prestadora.  

2. O MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

 

A cidade é um município do nordeste do estado de Santa Catarina e, segundo sítio oficial do 

município de Blumenau (2020) fica localizado a 26º55’10’’ de latitude sul e 49º03’58’’ de longitude 

oeste, a uma altitude de 21 metros acima do nível do mar. Outros dados geopolíticos são 

apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Localização do município de Blumenau. 

Municípios limítrofes: Massaranduba, Jaraguá do Sul, Botuverá, Guabiruba, Indaial, 
Pomerode, Luiz Alves e Gaspar.  
Prefeito: Mário Hildebrandt – (2021-2024) 
Fundação: 2 de setembro de 1850 
Microrregião Homogênea do IBGE de Blumenau (294) formada por 15 municípios, 
Mesorregião do vale do Itajaí, formado por 53 municípios. 
Área: 519,8Km2 

Fonte: Sítio oficial de Blumenau. Disponível em:<https://www.blumenau.sc.gov.br/blumenau/as5d1a5sd4a4sd>. Acesso 
em: 05 julho. 2022. 

 
A população total segundo dados do IBGE 2010, conta com 309.011 habitantes, sendo 

294.773 de população urbana e 14.238 de população rural, cabendo ressaltar que a população 

estimada pelo mesmo órgão em 2019 alcançou 357.199 habitantes. O município de Blumenau que 

pertence a Região e participa da Associação dos Município do Vale Europeu – AMVE, tem a BLUMOB 

CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA, como prestadora dos serviços 

de transporte coletivo urbano de passageiros, a qual tem seus dados apresentados na sequência. 

3. A BLUMOB  

 

A Blumob, é uma Sociedade de Proposito Específico (SPE), pessoa jurídica de direto privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 24.274.241/0001-85, estabelecida na Rua Almirante Tamandaré, nº 1.500, 

Bairro Vila Nova, CEP 89.035-000, Blumenau/SC, teve sua constituição em 10 de março de 2017, 

vencedora do Edital de Concorrência nº 038/2016, possui sob sua responsabilidade, na qualidade de 

https://www.blumenau.sc.gov.br/blumenau/as5d1a5sd4a4sd
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Concessionária, o Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação e exploração do 

Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município de Blumenau, com duração de 

20 (vinte) anos, contados a partir do início da operação, em primeiro de julho de 2017. 

4. RELATO HISTÓRICO DA CONSULTA PÚBLICA 

O presente relatório trata das contribuições, recebidas que atenderam às condições e 

requisitos elencados  no Regulamento da Consulta Pública nº 11/2022,  disponível no site da AGIR, 

no link: https://www.agir.sc.gov.br/noticia/view/323/abertura-da-consulta-publica-n-0112022-

sobre-proposta-de-alteracao-no-dimensionamento-e-investimentos-na-garagem-do-transporte-

publico-de-

blumenau?title=Abertura+da+Consulta+P%C3%BAblica+n%C2%BA+011%2F2022%2C+sobre+propost

a+de+altera%C3%A7%C3%A3o+no+dimensionamento+e+investimentos+na+garagem+do+Transport

e+P%C3%BAblico+de+Blumenau.  

A sua elaboração e disponibilização 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.  

A Consulta Pública nº 011/2022, realizada no período de 02/08/2022 a 22/08/2022, 

publicada em 01 de agosto de 2022, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, 

teve como objetivo requerer a opinião da sociedade sobre a proposta de redimensionamento do 

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

apresentada pela Empresa BluMob, tendo o aceite do Poder Concedente e submetido a análise desta 

Agência Reguladora, conforme documentos que embasaram a presente consulta e integram o 

Processo Administrativo nº 211/2022 desta Agência Reguladora.  

Os resultados desta consulta, conforme observado no quadro 1. Contribuições recebidas para 

alteração de investimento., apresenta a contribuição da sociedade, além de oferecer uma 

oportunidade para atenuar os riscos que gravitam em torno da prestação do serviço sob um cenário 

regulatório em continua melhoria, em termos de regras definidas contratualmente. Também permite 

a percepção das vantagens pecuniárias da readequação deste investimento visto a continuidade da 

prestação do serviço e do uso do transporte público, fato que corrobora para a obtenção da 

modicidade tarifária. 
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Quadro 1. Contribuições recebidas para alteração de investimento. 

NOME/ENTIDADA/RAZÃO SOCIAL 
FINALIDADE DA 

CONTRIBUIÇÃO 
CONTRIBUIÇÃO ARESENTADA RESPOSTA À CONTRIBUIÇÃO 

T.L.H.* Positiva 
A favor da alteração do valor do investimento 

previsto no contrato de concessão.  

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

 

D.S.* Positiva 

A alteração do investimento mostra-se justa 

na conjuntura atual, na medida em que reduz 

a contrapartida do município no equilíbrio 

financeiro, liberando capital para atendimento 

de necessidades mais prementes e abre 

possibilidade de redução de tarifa ao usuário 

em momento de alta no custo de vida. 

 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

 

R.F.W.* Positiva 

É válido a proposta se a redução do 

investimento for repassada ao usuário do 

transporte através da redução da tarifa 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 



 

5 

 

NOME/ENTIDADA/RAZÃO SOCIAL 
FINALIDADE DA 

CONTRIBUIÇÃO 
CONTRIBUIÇÃO ARESENTADA RESPOSTA À CONTRIBUIÇÃO 

 

E.K.* Positiva 

A estrutura ainda suprirá a necessidade 

operacional, e gerará reduçao aos passageiros. 

Baita ideia! 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

 

E.S.* Positiva Td que reduz a tarifa é bem vindo 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

 

E.S.K.* Positiva 
Se reduz custos sem comprometer a 

operação, deve ser aprovado 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

 

A.P.* Positiva Concordo pois é bom reduzir tarifas 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 
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NOME/ENTIDADA/RAZÃO SOCIAL 
FINALIDADE DA 

CONTRIBUIÇÃO 
CONTRIBUIÇÃO ARESENTADA RESPOSTA À CONTRIBUIÇÃO 

G.P.* Positiva 

Estou de acordo com a proposta apresentada 

pela empresa para redimensionamento da 

garagem, porém sugiro que seja firmado 

termo aditivo ao contrato prevendo esta 

mudança, inclusive atribuindo 

responsabilidade à concessionária de investir 

em aumento/construção de garagem caso, 

futuramente, haja crescimento da demanda 

no transporte coletivo e consequentemente a 

necessidade de compra de mais veículos. 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

V.C.S.* Positiva 
Sou a favor da redução, do investimento. Mas 

quero isso ajustado em aditivo 

A contribuição apresentada 

corrobora com o entendimento das 

partes e auxiliará na Decisão 

Regulatória da AGIR. 

*Pessoa Física 
Fonte: Elaboração própria (2022). 
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No quadro acima, é possível observar que houveram 9 (nove) contribuições, sendo todas 

favoráveis a modificação. Insta observar que em algumas contribuições detectou-se a preocupação 

relacionada a aditivação contratual. Entende-se que tal consideração é fundamental para a 

continuidade contratual, uma vez que esta concessão perdurará por 20 anos. 

5. DO RESULTADO DA CONSULTA DESSA AGÊNCIA. 

 

Considerando que as melhores práticas regulatórias podem ser alcançadas por meio de 

critérios reconhecidamente objetivos e transparentes, o presente relatório visa tão somente divulgar 

as contribuições recebidas no período da Consulta Pública nº 11/2022, ocorrido entre os dias 02 de 

agosto e 22 de agosto de 2022. 

 A resposta da Agência com relação a proposta de redimensionamento do investimento em 

infraestrutura (terrenos operacionais e adaptação de garagem e oficinas), será divulgada 

oportunamente. Tal situação decorre da necessidade de se evitar a antecipação de seu 

entendimento, o que somente poderá ser divulgado após a Decisão do Diretor Geral desta Agência 

de Regulação. 

 

 

 

Blumenau (SC), 15 de setembro de 2022 

 

 

 

 

(Assinados Eletronicamente) 

 

 

 

 

MARIA DE FATIMA MARTINS 
Assessora Jurídica da AGIR 

OAB/SC 35.127 

 

 LUCILENE BEZERRA DA SILVA 
Gerente de Controle, Regulação e  

Fiscalização de Transporte Coletivo da AGIR 
Decreto nº 104/2021 

 


