ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Florianópolis, 06 de dezembro de 2021.

Referente Ação Civil Pública nº 0900777-18.2018.8.24.0023

Senhor Operador,
Cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista o prazo para adesão ao Termo de
Acordo (cópia anexa) celebrado entre o Estado de Santa Catarina e o Ministério Público do Estado de
Santa Catarina na Ação Civil Pública nº 0900777-18.2018.8.24.0023, visando a regularização do
transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Santa Catarina, notificamo-lo para que apresente
manifestação expressa, até 10/12/2021, a respeito da adesão ou não aos termos do acordo
supracitado, conforme disposto na Cláusula Vigésima Terceira, sob pena da declaração de vaga das
linhas e horários atualmente operados.
Em anexo encaminhamos cópias do Termo de Acordo e respectivo aditivo, além
de minutas do Termo de Adesão ao Acordo e do Termo de Compromisso Provisório.
A adesão ao Termo de Acordo e respectivo aditivo e ao Termo de Compromisso
Provisório devem ocorrer de forma integral e incondicionada. Muito embora a Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade considere de grande relevância contar com vossa adesão, o silêncio será
interpretado como negativa.
Aproveitamos para destacar que a análise dos ajustes operacionais se encontra em
curso e, a fim de viabilizar o prosseguimento da regularização, solicita-se o encaminhamento, via e-mail:
a) de nome de pessoa de contato e telefone, para agendamento das assinaturas;
b) de cópia do Contrato Social e alterações;
c) de cópia dos documentos do representante legal da pessoa jurídica e
procuração, quando for o caso.
Para melhor entendimento, encaminhamos, também, cópia do Relatório Executivo
de Regularização do Transporte Intermunicipal de Passageiros no Estado de Santa Catarina.
Cordialmente,
THIAGO AUGUSTO VIEIRA
Secretário Adjunto de Infraestrutura e
Mobilidade – SIE
(assinado digitalmente)
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