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DECRETO Nº 082/2020 

 

REGULAMENTA OS ASSUNTOS INTERNOS DA AGIR EM 

RAZÃO DO DECRETO Nº 12.714 DE 12/07/2020 EDITADO 

PELO EXMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

 

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 o Decreto Municipal nº 12.588, de 15 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), 

e em especial o Decreto Municipal nº 12.724, de 12 de julho de 2020, que estabelece novas 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19).  

Considerando o agravamento da situação e a necessidade de adoção de medidas 

mais restritivas no ambiente de trabalho, visando à redução do risco de contágio do Novo 

Coronavírus, causador da doença Covid-19; 

Considerando a possibilidade de continuidade dos serviços por meio de uso de 

ferramentas da tecnologia da informação;  

Considerando o Convênio de Cooperação Institucional nº 001/2014, de 11 de 

dezembro de 2014, celebrado entre a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – 

AMMVI e a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR; e 

Considerando que diante da situação de emergência que afeta a quase 

totalidade dos serviços e o contato com o público em geral 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender temporariamente a partir do dia 15/07/2020 até o dia 

24/07/2020, ou até a revogação deste Decreto, ou sua prorrogação, se assim se fizer 

necessário: 

I - a realização de eventos, cursos, reuniões, que envolva público externo que 

não guardem relação com as atividades da Assembleia Geral de Prefeitos ou Conselho 

Administrativo do AGIR; 

II - a visitação pública às dependências da AGIR; e 

III - o atendimento presencial ao público externo que possa ser prestado por 

meio eletrônico ou telefônico da AGIR, ou seja, em  www.agir.sc.gov.br e 

 https://ouvidoria.agir.sc.gov.br/, ou entre em contato via telefone: (47) 3331-5827 

alternativamente pelo e-mail ouvidoria@agir.sc.gov.br. 

 

Art. 2º Fica estabelecido home office – tele trabalho aos servidores públicos da 

AGIR que deverão cumprir sua jornada de trabalho diário, desempenhando suas atividades 

essenciais em suas residências, comunicando-se com a equipe e com o público externo 

através de e-mail, WhatsApp, e sistemas eletrônicos de gerenciamento da AGIR. 

§ 1º A carga horária diária de cada servidor público, nas condições de home 

office – tele trabalho, será justificada no sistema de controle de ponto eletrônico. 

§ 2º Haverá, sempre que necessário, reunião na modalidade on-line para 

alinhamento das atividades desenvolvidas, o link para acesso e o horário será encaminhado 

com antecedência via e-mail institucional. 

§ 3º Os servidores que eventualmente necessitarem ir à sede da AGIR deverão 

observar as medidas de proteção individual e coletiva à disseminação do Covid-19. 

§ 4º Os servidores em regime de trabalho remoto ou plantão deverão 

permanecer à disposição das chefias para execução dos serviços que lhe forem atribuídos ou 

convocação para pronto comparecimento presencial na unidade de trabalho, se necessário. 

§ 5º Aos estagiários da AGIR fica dispensado o cumprimento das disposições 

deste artigo. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
https://ouvidoria.agir.sc.gov.br/
mailto:ouvidoria@agir.sc.gov.br
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Art. 3º Os prazos referentes aos processos administrativos, inclusive aqueles 

afetos ao Setor de Ouvidoria, em tramitação na Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, ficam 

suspensos até o dia 24/07/2020, sem prejuízo dos atos e ações urgentes e obrigatórios, no 

período de vigência deste Decreto. 

Parágrafo único. Os prazos para as ações internas da AGIR não sofrerão 

interrupção. 

 

Art. 4º Sem prejuízo das disposições do presente Decreto, deverão ser 

observadas e cumpridas as regras estabelecidas pelos Decretos Estaduais nº 509, 515/2020 e 

aqueles posteriormente ditados, notadamente as disposições do Decreto Municipal nº 

12.724, de 12 de julho de 2020, que estabelece novas medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana 

pelo novo Coronavírus (Covid-19).   

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até o 

dia 28/07/2020, salvo a ocorrência de situação que motive sua revogação ou prorrogação, 

desde que superveniente situações motivadoras para tal. 

 

Blumenau, 14 de julho de 2020. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 

 

 

 

 


