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RESOLUÇÃO Nº 162/2020 

INSTITUI O GRUPO DE TRABALHO (GT) COM VISTAS A 

APRESENTAR PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SER-

VIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL INTE-

GRADO NA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ.   

 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 067/2020 e pelo Artigo 45, Incisos I, X 

e XII do Novo Protocolo de Intenções do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispo-

sitivos legais aplicáveis:   

Considerando a reivindicação dos Gestores dos Municípios que compõem a região 

do Médio Vale do Itajaí, bem como integram esta Agência de Regulação, para que seja provo-

cada a discussão e estudos referentes à implantação de transporte público coletivo integrado 

na região do Médio Vale do Itajaí.  

 

RESOLVE:   

 

Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho (GT), a pedido dos municípios consorciados 

interessados, com o objetivo de estudar e apresentar propostas para uma possível implanta-

ção do serviço de transporte coletivo intermunicipal integrado do Médio Vale do Itajaí. 

 

Art. 2º Inicialmente farão parte do GT, os municípios que já demonstram inte-

resse, quais sejam: Apiúna, Blumenau, Brusque, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio 

dos Cedros e Timbó. 

 

Art. 3º Os demais municípios que ainda não se manifestaram em participar do GT, 

o poderão fazer e indicar seu representante no prazo previsto no artigo abaixo. 
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Art. 4º O prazo final para a indicação dos representantes municipais para integrar 

o GT ora instituído é de 10 (dez) dias após a publicação desta resolução. 

 

Art. 5º O GT será coordenado pelo Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 

de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos e auxiliado diretamente pela Assessora Ju-

rídica da AGIR, cabendo aos mesmos, sempre que necessário, convocar outros servidores da 

AGIR para a execução dos trabalhos. 

 

Art. 6º O prazo para conclusão dos trabalhos preliminares do GT será de 90 (no-

venta) dias, contados a partir da publicação desta resolução, devendo ser elaborado um do-

cumento final para apresentação das recomendações e conclusões, que será levado ao conhe-

cimento dos senhores Prefeitos. 

 

Art. 7º Enquanto persistirem as restrições em relação aos procedimentos sanitá-

rios, as reuniões e os encontros do GT serão virtuais, utilizando os meios disponíveis. 

 

Art. 8º A AGIR, por intermédio do Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 

de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos irá apresentar o plano de trabalho básico 

aos participantes, quando da primeira reunião do GT. 

 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Resolução n° 124, de 15 de abril de 2019. 

  

  

Blumenau, em 31 de agosto de 2020.  

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 


