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RESOLUÇÃO Nº 161/2020 
 
 

Altera a Resolução nº 158/2020, que dispõe sobre a realização 
de trabalho remoto - “home office” no âmbito da Agência 
Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí - AGIR, de 
forma excepcional e transitória, em razão da declaração de 
emergência em saúde pública ocasionada pelo 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 que a Resolução nº 158/2020, disciplinou a realização de trabalho 

remoto - “home office” no âmbito da AGIR, a fim de minimizar a possibilidade de transmissão do Novo 

Coronavírus no ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, manter a continuidade das atividades desta 

Agência de Regulação; 

 

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de realização 

de serviço mediante trabalho remoto - “home office”;  

 

CONSIDERANDO que devido a adoção destas medidas, as demandas via telefone junto a 

Ouvidoria da AGIR aumentaram significativamente, motivando assim o redirecionamento das 

chamadas recebidas no número convencional desta, adotando-se o “siga-me”, para o telefone celular 

da Ouvidora da AGIR, a fim de que seja implantado o atendimento remoto. 

 

CONSIDERANDO que o item 1.1 e 1.1.1 do Convênio de Cooperação Institucional nº 

001/2014 e alterações, firmado com Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, 

estabelece que os serviços administrativos incluem entre outras a atividade de comunicação, os quais 

serão mantidos pela Associação e disponibilizados aos consórcios que das mesmas instalações em 

caráter permanente, eventual ou provisório.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar o artigo 1° da Resolução n° 158, de 25 de junho de 2020, para incluir a 

programação do redirecionamento das chamadas recebidas da Ouvidoria (siga-me) para o telefone da 

Ouvidora da AGIR, Sta. LUIZA SENS WEISE, ocupante do cargo efetivo de Ouvidora, nomeada através 

do Decreto nº 063, de 17 de dezembro de 2019, passando a ter a seguinte redação: 
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“Art. 1º Autorizar, excepcionalmente, a adoção de procedimento simplificado para a 

concessão de trabalho remoto - “home office” - aos servidores da AGIR, durante o 

período declarado como de emergência em saúde pública em ato do Ministério da Saúde. 

§ 1º - O telefone da AMMVI, utilizado pela Ouvidoria da AGIR, será programado com 

redirecionamento das chamadas recebidas “siga-me” para o telefone celular da 

Ouvidora, a fim de que seja implantado o atendimento remoto. 

§ 2º - Fica estipulado que o atendimento às chamadas redirecionadas se darão no horário 

das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas; 

§ 3º - O atendimento de quaisquer ligações fora do horário estabelecido no parágrafo 

anterior, não configurará como carga horária excedente, devendo para tanto ser 

cumpridas as exigências constantes na Resolução 058/2017, que estabelece as normas 

relativas ao ponto. 

§ 4º - As despesas oriundas do redirecionamento das chamadas, correrão por conta do 

Convênio de Cooperação Institucional nº 001/2014 e alterações, firmado com Associação 

dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, sendo apurada a média de consumo do 

ano de 2019 com despesas telefônicas, estando esta despesa superior no corrente ano, 

será a diferença implantada no Aditivo/2021 a ser firmado.  

 

 

Art. 2º Permanecem inalterados os demais artigos da Resolução n° 158, de 25 de junho 

de 2020. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Blumenau, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 


