
Quinta-feira, 29 de setembro de 2022 às 16:26, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4221577: DECISÃO Nº 211/2022 - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 166/2021

ENTIDADE

AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4221577

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4221577


 

1 

 

 DECISÃO Nº 211/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2021. 

 

OBJETO: Acompanhamento do pagamento da taxa de regulação do município de Pomerode/SC.  

SOLICITANTE: Diretor-Geral da AGIR. 

 

Trata-se de informação do setor competente pelo lançamento das taxas de regulação da AGIR, 

referente ao Processo Administrativo nº 166/2021, instaurado para acompanhar o pagamento 

da Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros – TRTC, do município de Pomerode, 

que culminou com a exaração do Parecer Jurídico nº 384/2022. O referido parecer fez um breve 

relato sobre o histórico da ratificação do Protocolo de Intenções da AGIR, bem como das 

tratativas para a identificação do sujeito passivo referente a Taxa de Regulação, elencando a 

legislação pertinente ao tema e em especial referente aos débitos lançados de 2019 a 2020 em 

Dívida Ativa em desfavor ao Município, e sobre a indefinição do regulado (sujeito passivo) a ser 

responsável pelo pagamento da referida taxa, desde o ano de 2021 até a presente data, motivo 

pelo qual não está havendo o lançamento da mesma. 

O Parecer Jurídico encontra-se acostados aos autos. 

 

É o relatório. 

 

Decisão: 

 

Com base nas informações constantes dos autos do presente Processo, ratifico e convalido em 

todos os seus termos, o Parecer Jurídico nº 384/2022, que integra a presente decisão 

independentemente de sua transcrição, adotando-o como razão de decidir, por suas próprias 

razões e fundamentos JULGANDO PROCEDENTE os argumentos e dispositivos colacionados no 

parecer em comento, determinando a ANULAÇÃO dos débitos inscritos em dívida ativa, lançados 

em desfavor do Município de Pomerode referente a Taxa de Regulação , bem como eventuais 

lançamentos da referida taxa, que não estão atreladas a contraprestação da AGIR, ou seja, a 
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regulação efetiva da prestação dos serviços de transporte público coletivo do município de 

Pomerode, e ainda: 

a) Seja cientificado o município de Pomerode desta Decisão, encaminhando-se cópia do 

Parecer Jurídico nº 384/2022; 

b) Seja igualmente solicitado ao município de Pomerode manifestação referente a 

regularização da atuação desta Agência Reguladora junto a prestação dos serviços de 

transporte coletivo, nos termos da Lei Complementar nº 303, de 2017; 

c) Adote-se as medidas necessárias para a anulação dos débitos, e, após as procedências de 

praxes seja lavrado o termo de encerramento e o arquivamento deste Processo. 

 

Cumpra-se. 

 

Blumenau, 9 de setembro de 2022 

 

 

Daniel Antonio Narzetti 

Diretor-Geral 
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