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RESOLUÇÃO Nº 158/2020 
 
 
 

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 o Decreto nº 073/2020, em 18 de março de 2020 da AGIR; 
 
 
CONSIDERANDO a situação excepcional decorrente do aumento do número de 

casos confirmados e suspeitos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil 

e em especial nos municípios que compõe a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí 

– AMMVI, área de atuação da AGIR; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas internas 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 o disposto nos art. 2º e 6º do Decreto nº 072, de 16 de março de 

2020, e no art. 2º, da Decreto nº 073, de 18 de março de 2020. 

 
RESOLVE: 
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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. 

 
Art. 2º A Diretoria Administrativa e Institucional da AGIR concederá, pelo prazo de 

até 30 (trinta) dias, mediante proposta da chefia imediata, regime de trabalho remoto ao 

servidor que: 

 
I - apresente sintomas que indiquem suspeita de contaminação pelo COVID-19, 

conforme orientações do Ministério da Saúde; 
 
II - integre grupo de maior vulnerabilidade em caso de exposição à doença, como 

é o caso de portadores de doença crônica e de servidores com idade acima de 60 anos. 

III - que regressem de localidade e/ou repartições que apresentem casos 

confirmados de Coronavírus (Covid 19);   
Parágrafo único. Caso os sintomas a que se refere o inciso I deste artigo constituam 

motivo de afastamento para tratamento da própria saúde, comprovado por atestado médico, 

será concedida a licença, nos termos da lei e do regulamento. 

 
Art. 3° Além das hipóteses previstas no art. 2°, a Diretoria Administrativa e 

Institucional da AGIR poderá conceder, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, mediante proposta 

da chefia imediata, regime de trabalho remoto - “home office” - aos servidores que 

desempenhem atividades compatíveis, ainda que parcial ou transitoriamente, com essa 

modalidade.  
 

 Art. 4º A concessão do regime de trabalho remoto deverá ser instruída com o 

requerimento e manifestação expressa do servidor acerca da existência dos recursos 

tecnológicos necessários e da estrutura física adequada em sua residência para o desempenho 

das atividades atribuída, 

Parágrafo único. A concessão se dará nos termos estabelecidos nos artigos 2º e 3º 

desta Resolução. 

 

Art. 6º Os deveres previstos no art. 2º do Decreto nº 073, de 18 de março de 2020, 

deverão ser observados, no que couber. 

 
Art. 7º A frequência do servidor será atestada pela chefia imediata, mediante 

verificação da entrega das atividades sob sua responsabilidade. 
 

 
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral. 
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Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, ratificando e 
convalidando as concessões de trabalho remoto - “home office”, a partir de 15 de abril de 
2020. 
 

 

Blumenau, 25 de junho de 2020. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 


