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RESOLUÇÃO Nº 157/2020 

 
 

ESTABELECE O REGIME DE TRABALHO SOB A FORMA DE HOME 

OFFICE AOS SERVIDORES DA AGIR QUE EXECUTARAM VISITA AO 

CIMVI 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 064/2020, pela Cláusula 45, Incisos I e XVI do 

Protocolo de Intenções da AGIR, devidamente ratificado pelos entes consorciados, e de acordo 

com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1) Que no início desta semana em razão da necessidade de executar rápida ação de 

reconhecimento junto ao Parque Girasol, aterro sanitário de RSU controlado pelo 

CIMVI; 

2) Que naquele local, no dia posterior, foi confirmado um caso de COVID-19; 

3) Que apesar de não ter ocorrido contato direto com o servidor diagnosticado e que 

na ocasião não foi realizada nenhuma reunião ou encontro em áreas fechadas ou 

aglomeração de pessoas; 

4) Que os trabalhos e as atividades desenvolvidas pelos servidores que estiveram no 

Parque Girasol, em seu dia-a-dia, acontecem em salas compartilhadas, mesmo 

obedecido o distanciamento; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1º. Ficam os servidores que participaram da ação junto ao Consórcio CIMVI, 

compelidos a prestar as suas atividades profissionais em regime de Home Office, pelo prazo de 7 

(sete) dias, a partir desta data. 
 

Art. 2º. Os servidores em Home Office devem prestar contas de suas atividades, como 

já previsto nas recomendações em vigor para esta situação, observando-se dentre outros a 

regulamentação ditada pelo Decreto AGIR nº 073/2020 e as suas alterações posteriores, que, 

enfim, vieram alterar ou complementar o regime de trabalho sob a forma de home office;  

 

Art. 3. Ficam os servidores em Home Office alertados para que no decorrer desta 

restrição, cumpram com as determinações sanitárias previstas para tais situações e entrem em 
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contato com as equipes de saúde municipais, caso venham apresentar sintomas que possam 

indicar a contaminação pelo COVID-19; 
 

Art. 4. Caso venha a ser confirmada, pelas autoridades sanitárias, efetiva 

contaminação, o fato deve ser levado imediatamente ao conhecimento da administração da AGIR, 

para a tomada das medidas cabíveis. 

 
Blumenau, 25 de junho de 2020 

 
HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR em regime de Home Office 

 
 

 
 
 


