
 
 

 
 

RESOLUÇÃO N° 151/2020 

Orientações gerais para ações e tomadas de gestão dos 

Municípios e prestadores de serviços regulados da Agência 

Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí - AGIR 

para medidas temporárias à prevenção e enfrentamento do 

novo coronavírus (COVID-19). 

 

  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, observadas as disposições do Novo Protocolo de 

Intenções da AGIR, em especial o art. 4º do Decreto nº 072/2020 da AGIR, e 

 

  Considerando a atual ameaça do novo coranavírus (COVID-19) e que as tomadas de ações 

devem, em tese, sempre levar em consideração as recomendações sanitárias especializadas sem, 

contudo, deixar de analisar e contemplar as demais necessidades; 

  Considerando as determinações legais editadas pelas autoridades federais, estaduais e 

municipais, nem sempre observadas as devidas competências constitucionais; 

  Considerando que também é objetivo da AGIR prevenir e reprimir o abuso do poder 

econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência, nos termos do item II da Cláusula Sétima do Protocolo de Intenções, devidamente 

ratificado pelos entes consorciados; 

Considerando que em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os 

serviços públicos regulados pela AGIR se tornam ainda mais essenciais neste momento e, assim, o 

foram considerados pela legislação emergencial e de calamidade;  

Considerando que é do entendimento desta agência reguladora, que medidas podem e até 

devem ser implementadas pelos regulados, sempre no sentido de fazer eco às medidas impostas aos 

cidadãos, especialmente dentro das competências e gestão dos entes; 

Considerando que a isenção ou interrupção dos serviços comerciais impactam o equilíbrio 

econômico-financeiro dos prestadores de serviços e sua manutenção suavizará os impactos 

econômico-financeiros esperados; 

Considerando que algumas tomadas de decisão por parte dos regulados podem, em tese, 

resultar em consequências como o desequilíbrio econômico-financeiro, dos serviços e ou dos 

contratos; 



 
 

 
 

Considerando que de uma ou de outra maneira, o atual estado de emergência instituído pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina está impactando toda a cadeia dos serviços regulados; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Caso os gestores públicos dos serviços regulados pela AGIR, entendam instituir 

mecanismos de prorrogação, isenção e outros benefícios aos usuários, devem sempre estabelecer 

condições e regras claras para recuperação das receitas contempladas. 

Art. 2º. Regras específicas para parcelamento e quitação dos débitos prorrogados deste 

período, quando for o caso, deverão ser estabelecidas pelo ente regulado, cabendo a isenção de 

multas e dispensa de outros encargos nos moldes tributários de cada ente. 

§ 1º - Caberá aos prestadores dos serviços públicos regulados, a aplicação mediante a 

realização destes atos de forma transparente, devendo dar-lhes ampla publicidade e comunicação 

expressa aos usuários em tempo hábil para conhecimento. 

§ 2º - As prestadoras de serviços de saneamento básico dos municípios consorciados deverão 

suspender os serviços de corte do fornecimento de água, ocorridos em virtude de inadimplência, no 

prazo por elas definidos, o qual poderá ser prorrogado por igual período ou enquanto durar a 

situação de emergência. 

§ 3º - Caberá aos prestadores de serviços disponibilizar aos usuários o acesso facilitado as 

faturas, disponibilizando em formato eletrônico ou outra modalidade que não implique em 

transgressão às regras de isolamento. 

 

Art. 3º. O controle da análise da água destinada ao consumo humano, não pode ser objeto de 

postergação, uma vez que o Decreto Estadual considera tais, como sendo acessório ou de suporte aos 

serviços de saneamento, assim como as leituras de consumo, faturamento e outros serviços 

inerentes, sempre observados as regras do isolamento social em vigor, inclusive com o fornecimento 

de equipamentos aos encarregados destas ações. 

§ 1º.  Caso não for possível efetuar a leitura do consumo, o faturamento poderá se dar pela 

média dos últimos consumos da unidade consumidora, com correções e compensações na próxima 

fatura, conforme a legislação em vigor. 

§ 2º. Todos os demais serviços comerciais, na medida do que for permitido, deverão ser 

mantidos. 

Art.4º. Instituídas essas medidas, por parte dos gestores públicos regulados, todo material 

deve ser imediatamente encaminhado para a Agência Reguladora, inicialmente através do e-mail 

secretaria@agir.sc.gov.br, enquanto as atividades da AGIR estiverem em home-office. 
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Art. 5º. As isenções das chamadas tarifas sociais, eventualmente já aplicadas e não 

comunicadas ao ente regulador, ficam ratificadas por intermédio desta Resolução, cabendo aos 

regulados o encaminhamento dos textos legais, no menor prazo possível. 

Art. 6º. Eventuais ações e ou atos exercidos pelos entes consorciados, relacionados às taxas 

ou tarifas dos serviços regulados pela AGIR, que não estejam previstos nesta Resolução, igualmente 

deverão ser imediatamente encaminhados a esta Agência de Regulação. 

Art. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau, 26 de março de 2020. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 


