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DECRETO Nº 1.824/19. DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE
INDAIAL.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais de acordo com
ar�go 92, Inciso VIII, ar�go 20 da Lei Orgânica do Município e demais disposi�vos legais em vigor, e

Considerando que compete a AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, nos
termos da Lei Municipal nº 5.397/2017, a regulação do serviço de transporte público cole�vo;

Considerando que a AGIR, na Decisão nº 085/2019, deu provimento parcial ao pedido de reajuste
formulado pela empresa Auto Viação Rainha Ltda, concedendo reajuste no percentual de 3,49% sobre a
tarifa vigente (R$ 4,15), aplicando o arrendondamento de cálculo nos termos da Norma�va ANTT, fixando
a tarifa em R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos);

Considerando que na referida decisão, a AGIR assevera que é obrigatório conceder os meios de
remuneração e pagamento, sob pena de, em um primeiro momento, ocorrer um indevido
enriquecimento ilícito por parte da administração pública;

Considerando que o § 2º do ar�go 9º da Lei 8.987/95, estabelece que os contratos de concessão de
serviços públicos "poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio
econômico-financeiro";

Considerando que a necessidade de atualização tarifária com relação aos custos hoje apresentados,
viabilizando a manutenção do sistema e con�nuidade dos serviços prestados, DECRETA:

Art. 1º  Fica reajustada para R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) a Tarifa do Transporte Cole�vo
de Passageiros do Município de Indaial, executado pela empresa Auto Viação Rainha Ltda.

Art. 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a par�r de 16 de dezembro
de 2019.

Município de Indaial, em 04 de dezembro de 2019.
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André Luiz Moser
Prefeito

Publique-se na Forma da Lei.
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