
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 147/2019 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, E ESTABELECE ATRIBUIÇÕES 

FUNCIONAIS NOS TERMOS DO § 1º DA CLÁUSULA 71 DO PROTOCOLODE 

INTENÇÕES DA AGIR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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 054/2019, e observadas as disposições do 

Novo Protocolo de Intenções da AGIR e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e 

 

Considerando que no exercício vigente houve a adesão dos municípios de Luiz Alves e Jaraguá do 

Sul como entes consorciados, nos termos das respectivas leis de adesão, qual sejam: Lei 

Complementar nº 19, de 15/04/2019 e Lei nº 8.016, de 24/07/2019; 

 

Considerando que a demanda dos serviços inerentes às competências desta Agência de Regulação 

vem aumentando consideravelmente, em especial com a adesão dos municípios acima 

mencionados, sem incremento no seu corpo técnico; 

 

Considerando que para a inclusão de novos cargos no Quadro Geral de Cargos 

Efetivos/Permanentes – Anexo I, do Protocolo de Intenções, se faz necessário à sua alteração, 

mediante a ratificação do novo instrumento por lei municipal de pelo menos 8 (oito) municípios 

consorciados, nos termos do § 5º da Cláusula 120, demandando assim um interstício de no mínimo 

12 (doze) meses; 

 

Considerando que o § 1º da Cláusula 71 do Protocolo de Intenções da AGIR, estabelece que 

poderá “ser objeto de contratação temporária [...], ou, ainda, para suprir, excepcionalmente, 

demanda de caráter emergencial, mesmo relativas a atribuições funcionais não previstas nos 

cargos do ANEXO I; 

 

Considerando que o Decreto nº 126 de 09/05/2019, Declarou Situação de Emergência, para a 

contratação temporária de servidor, em virtude o pedido de exoneração do Ouvidor efetivo Sr. Vitor 

Zanella Junior, devido sua nomeação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para 



 

 

tomar posse no cargo efetivo de Técnico Judiciário Auxiliar, nos termos do Ato DGA nº 630, de 27 

de março de 2019; 

 

Considerando a seleção dos candidatos ao cargo de Ouvidor ocorreu nos moldes estabelecido a 

citada Resolução Decreto nº 126 de 09/05/2019, que Declarou Situação de Emergência, 

prestigiando assim os Princípios inerentes a Administração Pública, ou seja, o Princípio da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, como também o 

Princípio da Continuidade da Prestação do Serviço Público e em especial ao Interesse Público; 

 

Considerando que neste interim, foi lançado o Edital do Concurso Público nº 01/2019, para 

provimento das vagas em aberto, respeitando os prazos regimentais, culminando com a 

Homologação Final em data de 20 de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina –  DOM/SC na Edição nº 2985, de 22/11/2019,  páginas 1756/1751; 

 

Considerando a alta demanda no setor da Ouvidoria em virtude da instituição do Relatório 

Trimestral de Atendimento das Ouvidorias dos entes consorciados e dos Serviços de Atendimento 

ao Consumidor (SAC) dos Prestadores de Serviços de Saneamento Básico regulamentado através da 

Resolução Normativa nº 006/2017; 

 

Considerando que o servidor selecionado nos moldes da Resolução nº 126/2019, foi capacitado 

para atender as demandas da Ouvidoria, bem como, devido ao aumento considerável dos 

documentos encaminhados e recebidos por esta Agência de Regulação, e especialmente o volume 

de procedimentos e recursos administrativos, surgiu a necessidade da implantação de sistema de 

gerenciamento de documentos, o qual está sendo acompanhado pela Ouvidoria, 

 

Considerando que a Ouvidoria da AGIR, atende as Ouvidorias dos 16 (dezesseis) municípios 

consorciados, ouvidorias e SACs dos prestadores, e ainda o atendimento direto dos usuários da sua 

área de abrangência, paralelamente dando subsídios para o aperfeiçoamento dos respectivos 

processos de trabalho buscando a padronização de dados e informações enviados à AGIR; 

 

Considerando a necessidade de reestruturar a Ouvidoria da AGIR, visto que sua estrutura hoje 

conta com somente 01 (um) cargo, que será preenchido pelo candidato aprovado no já mencionado 



 

 

Concurso Público nº 01/2019, e devido aos prazos regimentais e previsões trabalhistas, a sua posse 

efetiva, deverá ser provido em meados do mês de janeiro/2020;  

 

Considerando que o corpo técnico da AGIR encontra-se reduzido, e que a competência da 

regulação da prestação dos serviços públicos atende ao interesse público e como já mencionado a 

sua alteração depende da alteração do Protocolo de Intenções, que demanda um procedimento desde 

a nomeação de comissão especial até a aprovação nas casas legislativas de ao menos oito (08) entes 

consorciados; 

 

Considerando o princípio da continuidade que rege o serviço público e os prejuízos que poderão 

advir da sua interrupção, dada a singularidade e essencialidade dos serviços que envolvem a 

regulação da prestação dos serviços públicos; 

 

Considerando a tramitação do Novo Marco Regulatório de Saneamento para o Brasil, ainda 

existem incertezas para o futuro próximo, sobre as ações de regulação, e a deliberação favorável da 

Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2019, pela contratação excepcional 

nos termos estabelecidos no Novo Protocolo de Intenções da AGIR.                                      .     

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica declarada situação de emergência pública, com o intuito de, com base na parte final do 

§ 1º da Cláusula 71, do Protocolo de Intenções da AGIR, que admite a contratação excepcional, 

relativa a atribuições não previstas nos cargos do Anexo I, para a contratação temporária no cargo 

excepcionalmente criado para atribuições funcionais abaixo descriminados: 

Nº de Cargos Denominação do Cargo Ref. Venc. 

Inicial  

Carga Horária 

Semanal 

01 Analista de Ouvidoria 521 40 horas 

 

CARGO: Analista de Ouvidoria 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: bacharelado em Administração ou Direito, com registro 

válido e vigente no respectivo órgão de fiscalização profissional; portador de Habilitação 

Categoria “B”. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Assessorar as fiscalizações in loco das 

ouvidorias dos prestadores e consorciados; facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário 

ao serviço de Ouvidoria; auxiliando nas rotinas de ouvidoria; atuar na organização processual, 

                                                           
1 Referência correlata do cargo de Analista de Regulação. 



 

 

acompanhamento interno da utilização do sistema eletrônico de gerenciamento documental, bem 

como executar outras atividades correlatas elencadas no Regimento Interno ou que lhe venham a 

ser atribuídas. 

 

§ 1º Em respeito ao Princípio da Continuidade do Serviço Público e da Impessoalidade, fica 

autorizada a contratação do candidato selecionado no Processo Simplificado, nos termos da 

Resolução nº 126/2019. 

 

Art. 2º A presente situação fica exclusivamente e excepcionalmente vinculada à contratação pelo 

prazo de até 06 (seis) meses, para a reestruturação do Quadro de Servidores da AGIR, podendo ser 

prorrogado pelo mesmo período, em caso de não ter aprovação nas Casas Legislativas por ao menos 

oito (08) entes consorciados. 

 

Art. 3º Fica a cargo da Diretoria Administrativa e Institucional, publicar no órgão oficial e dar 

ampla divulgação da presente Resolução. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

 

Blumenau, em 13 de dezembro de 2019. 

  

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


