
 

 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONSULTA PÚBLICA 

N° 006/2020 

 

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR e o Presidente do Comitê de Regulação 

da AGIR, no uso das atribuições legais, vêm, com base no Novo Protocolo de Intenções e no 

Regimento Interno da AGIR comunicar que prorrogou, até 30 de setembro de 2020, a data 

limite da CONSULTA PÚBLICA Nº 006/2020, que tem por objetivo colher subsídios que 

poderão contribuir com a análise e conclusão final dos “PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

REGULATÓRIOS DO SANEAMENTO BÁSICO PARA AGÊNCIAS REGULADORAS 

INTERMUNICIPAIS E MUNICIPAIS”.  

 

Os PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS REGULATÓRIOS – PCRs, são de iniciativa 

conjunta das agências reguladoras: AGEMAN (AM), AGESAN (RS), AGIR (SC), ARES-

PCJ (SP), ARIS (SC) e ARISB (MG). 

 

Através dos PCRs serão fornecidos um conjunto de princípios e regras de apresentação da 

informação para os prestadores de serviços públicos regulados do setor, viabilizando a 

alocação de seus gastos, receitas, ativos e passivos e possibilitando o controle dos objetivos 

regulatórios, resultando na eficiência e na efetividade das ações regulatórias. 

 

Assim, de forma conjunta e simultânea, as 6 (seis) agências reguladoras colocam os 

conteúdos referentes aos PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS REGULATÓRIOS – PCRs, 

em Consulta Pública em seus respectivos sítios eletrônicos, durante o mesmo período. 

 

Portanto, os interessados poderão acessar os conteúdos dos PROCEDIMENTOS 

CONTÁBEIS REGULATÓRIOS – PCRs, referentes à CONSULTA PÚBLICA Nº 

006/2020, diretamente no site da AGIR (www.agir.sc.gov.br). Alternativamente, os referidos 

arquivos poderão ser obtidos diretamente na sede da AGIR, localizada na Rua: Alberto Stein, 

n° 466 – Bairro: Velha, CEP: 89-036-200 - Blumenau/SC, ou através do e-mail: 

secretaria@agir.sc.gov.br. 

 

mailto:secretaria@agir.sc.gov.br


 

 

As sugestões, opiniões ou críticas, deverão ser encaminhadas até 30 de setembro de 2020, 

através do e-mail: consulta.enarmis@gmail.com, ou encaminhadas pelos correios ou 

presencial, com as devidas identificações dos interessados, suas indicações de sugestões, 

opiniões ou críticas, devidamente justificadas e recebidas até a data limite da Consulta 

Pública. O nosso telefone para contato é (47) 3331-5827. 

 

Blumenau (SC), 27 de agosto de 2020. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 

 

 

 

 

 

 


