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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 005, de 27 de janeiro de 2015 

 

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA 

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÕES 

PROGRAMADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE 

ESGOTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS 

REGULADOS PELA AGIR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS  

 

O Presidente do Comitê de Regulação e o Diretor Geral da Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do 

Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das suas atribuições previstas nos Artigos 8º, 36 Inciso I e 48 

Inciso VII do Estatuto do Consórcio Público, e com fundamento no Artigo 23 da Lei federal nº 

11.445/2007, e por fim observadas as diretrizes normativas contidas nas Resoluções Normativas 

AGIR nº 001, 002, 003 e 004, de 2013, expede a seguinte Resolução Normativa:  

 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos para comunicação de interrupções 

programadas em serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário que deverão ser 

observados pelas concessionárias, autarquias, empresas públicas ou privadas, sociedades de 

economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de abastecimento 

de água e coleta de esgoto sanitário nos municípios submetidos à regulação, controle e fiscalização 

da AGIR.  

 

Art. 2º - Para fins desta deliberação entende-se que Interrupção Programada é a 

suspensão temporária no abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário pela necessidade de 

efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza no sistema de abastecimento de 

água ou coleta de esgoto sanitário, precedida de divulgação aos usuários.  

 

Art. 3º - Toda interrupção programada deverá ser comunicada pelas 

concessionárias, autarquias, empresas públicas ou privadas, sociedades de economia mista ou 

qualquer outra pessoa jurídica que seja a titular responsável pela interrupção dos serviços de 

abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, à Diretoria Técnica da AGIR, ao Poder 

Concedente e aos usuários afetados, pelos seguintes meios:  
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I - à Diretoria Técnica da AGIR, por meio do Sistema de Comunicação de 

Interrupções Programadas de Saneamento Básico, a ser disponibilizado no site: www.agir.sc.gov.br;  

II - ao Poder Concedente, por meio de Ofício com comprovante de protocolo;  

III - aos usuários afetados, por qualquer meio de comunicação passível de 

comprovação tais como: rádio, TV, jornais de publicação local, internet, entre outros, facultando-se a 

impressão de “comunicado” em destaque na fatura mensal dos usuários abrangidos pelos serviços 

elencados no artigo 2º supra; 

  

Art. 4º - A comunicação a que se refere o art. 3º deverá informar os horários de 

início e término previstos para a execução dos serviços e o horário limite para normalização do 

abastecimento de água e coleta de esgoto, respeitadas as seguintes condições:  

I – com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis quanto às interrupções 

programadas de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água ou coleta de esgoto 

sanitário, quando os usuários afetados forem caracterizados como: estabelecimentos de saúde, 

instituição educacional ou de internação coletiva, públicos ou privados, incluídos aqueles previstos 

no artigo 147, parágrafo único da Resolução Normativa AGIR nº 001 de 2013;  

II – com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando a interrupção 

afetar os demais usuários;  

III – para a AGIR e ao Poder Concedente, a comunicação deverá conter uma síntese 

de planejamento prévio para suprir o abastecimento de água para os usuários previstos no inciso I do 

art. 4º, sempre que a interrupção programada ultrapasse 18 (dezoito) horas, conforme previsão legal 

do artigo 141 “caput” da Resolução Normativa AGIR nº 001 de 2013;  

Parágrafo Único – Excetua-se das condições e prazo supra estabelecidos, quando a 

suspensão no abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário advir de situações emergenciais, 

assim entendidas como aquelas previstas no artigo 149 da Resolução Normativa AGIR nº 001 de 

2013, cuja comunicação/divulgação deverá ser de imediato após identificada a área de abrangência 

da emergência, observado também o que dispõe o parágrafo único do artigo 140 da Resolução 

Normativa AGIR nº 001;  

 

Art. 5º - A normalização dos serviços de abastecimento de água para os usuários 

afetados deverá ocorrer nos seguintes prazos:  
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I - até 31/12/2015 em no máximo 06 (seis) horas, após o horário de conclusão da 

execução dos serviços, admitida 1 (uma) prorrogação por igual prazo, cujo pedido deverá ser 

devidamente justificado e encaminhado à Diretoria Técnica da AGIR, por meio do Sistema de 

Comunicação de Interrupções Programadas de Saneamento Básico, a ser disponibilizado no site: 

www.agir.sc.gov.br, com pelo menos 1(uma) hora antes do término do prazo de normalização que se 

pretende prorrogar;  

II - a partir de 01/01/2016 em no máximo 03 (três) horas, após o horário de 

conclusão da execução dos serviços, admitida 1 (uma) prorrogação por igual prazo, cujo pedido 

deverá ser devidamente justificado e encaminhado à Diretoria Técnica da AGIR, por meio do 

Sistema de Comunicação de Interrupções Programadas de Saneamento Básico, a ser disponibilizado 

no site: www.agir.sc.gov.br, com pelo menos 1(uma) hora antes do término do prazo de normalização 

que se pretende prorrogar;  

§ 1° - Serão considerados para verificação dos prazos de normalização do 

abastecimento de água os horários registrados em Ordem de Serviço ou formulário equivalente, 

inclusive as informações prestadas ao Sistema de Comunicação de Interrupções Programadas de 

Saneamento Básico, a ser disponibilizado no site: www.agir.sc.gov.br;  

§ 2° - Nos casos em que não ocorra o cumprimento dos prazos, as concessionárias, 

autarquias, empresas públicas ou privadas, sociedades de economia mista ou qualquer outra pessoa 

jurídica que seja a titular responsável pela interrupção dos serviços de abastecimento de água, 

deverão justificar ao Poder Concedente e à AGIR as causas do não cumprimento, em até 12 (doze) 

horas após o horário limite para a normalização dos serviços, pelos meios estabelecidos nos artigos 3º 

e 9º.  

§ 3º - Caso o prazo de que trata o parágrafo anterior encerre após o horário de 

expediente, será prorrogado até a segunda hora após o início do expediente as concessionárias, 

autarquias, empresas públicas ou privadas, sociedades de economia mista ou qualquer outra pessoa 

jurídica que seja a titular responsável pela interrupção dos serviços de abastecimento de água, no 

primeiro dia útil subseqüente.  

 

Art. 6° - O descumprimento estabelecido no art. 5° será caracterizado como 

descontinuidade da prestação do serviço, se a AGIR não aceitar a justificativa prevista no § 2° do art. 
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5º, ensejando, inclusive, a tomada dos procedimentos e aplicação das penalidades previstas nas 

Resoluções Normativas AGIR nº 001, 002 e 003 de 2013.  

 

Art. 7° - Em caso de cancelamento da programação da interrupção já comunicada, 

todos os agentes referidos no caput do art. 3° deverão ser informados pelos meios estabelecidos nos 

artigos 3º e 9º, em até 12 (doze) horas antes do horário previsto para início da interrupção.  

Parágrafo Único – Ocorrendo o cancelamento da programação da interrupção 

depois do prazo estabelecido no Caput, a Concessionária, Autarquia, empresa pública ou privada, 

sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de 

abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, deverão justificá-lo à AGIR e ao Poder 

Concedente, pelos meios estabelecidos nos artigos 3º e 9º, em até 06 (seis) horas antes do horário 

previsto para início da execução dos serviços.  

 

Art. 8º - A não apresentação ou o não acolhimento pela AGIR das justificativas 

previstas no Parágrafo Único do art. 7°, importará a tomada dos procedimentos e aplicação das 

penalidades previstas nas Resoluções Normativas AGIR nº 001, 002 e 003 de 2013.  

 

Art. 9º - O formulário do Sistema de Comunicação de Interrupções Programadas de 

Saneamento Básico, a ser disponibilizado no site: www.agir.sc.gov.br, deverá ser integralmente 

preenchido, com todas as informações alusivas a execução das obras pelas concessionárias, 

autarquias, empresas públicas ou privadas, sociedades de economia mista ou qualquer outra pessoa 

jurídica que seja a titular responsável pela interrupção dos serviços de abastecimento de água e coleta 

de esgoto sanitário, bem como pelos seus responsáveis técnicos e fiscais.  

Parágrafo Único – O preenchimento incompleto e/ou incorreto será caracterizado 

como falta de comunicação.  

 

Art. 10 - A não observância do disposto nos artigos 3°, 9° e demais disposições 

constantes desta Resolução ensejará a tomada dos procedimentos e aplicação das penalidades 

previstas nas Resoluções Normativas AGIR nº 001, 002 e 003 de 2013.  

 

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no órgão de 

publicidade oficial da AGIR.  
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Parágrafo único. As normas previstas na presente Resolução somente terão 

eficácia após 90 (noventa) dias da sua publicação, salvo previsão em contrário na presente 

Resolução.  

 

Blumenau (SC), em 27 de janeiro de 2015.  

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretora Geral da AGIR. 

 

 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR. 

 


