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DECRETO N° 106/2021 
 

REGULAMENTA O TRÂMITE DOS PROCESSOS DA 

OUVIDORIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº 12/2021 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO, Presidente do Comitê de Regulação 

e 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 lhes são conferidas, respectivamente, (I) pelas Cláusulas 32 incisos VII e 

VIII e 45 do Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos munícipios consorciados, 

(II) Decreto nº 100/2021, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 

Considerando os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência que regem a atuação da Administração Pública; 

Considerando em especial o Princípio da eficiência que impõe aos agentes 

públicos a realização de suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional, 

refletindo nas respostas devidas a seus administrados; 

Considerando a necessidade de melhor conceituação dos critérios, objetivos e 

motivos que disciplinam a análise do recurso apresentado pelo usuário à Ouvidoria da AGIR, 

após decisão desfavorável perante a prestadora ou concessionária de serviços públicos 

regulados; 

Considerando que a Decisão da Direção Geral da Agência, prevista inciso IV e V 

do Art. 1º, bem como no § 4º do Art. 3º  e § 4º do Art. 4º da Resolução Normativa nº 

12/2021, é proferida como decisão preparatória, a fim de não criar instância recursal não 

prevista na legislação, visto que o processo teve início junto a prestadora ou concessionária 

de serviços públicos;  

Considerando que o Comitê de Regulação no exercício de suas competências é a 

instância máxima de decisão, nos termos da Cláusula 106 do Protocolo de Intenções da 

AGIR, devidamente ratificado pelos entes consorciados; 

Considerando que o Comitê de Regulação, nos termos do inciso V do Art. 1º, da 

Resolução Normativa nº 12/2021, é a última instância administrativa, ou seja, atua em grau 

de recurso, motivo pelo qual a decisão do Diretor Geral é proferida como decisão 

preparatória/despacho, com o intuito de preparar, sanar através da eliminação de pontos 

controvertidos, resolução de questões pendentes, solicitação de provas que as partes 

entenderem necessária, a fim encaminhar o processo a ser julgado/decidido em grau de 

recurso pela instância máxima, ou seja, pelo Comitê de Regulação; 
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Considerando o disposto no § 3º do Art. 3º, e o § 3º do Art. 4º da Resolução 

Normativa nº 12/2020, a manifestação da Ouvidoria e a Assessoria Jurídica se dará de forma 

conjunta, sendo elaborado através de Parecer Conjunto, contendo o relatório dos fatos, 

análise com a fundamentação legal e jurisprudencial e dispositivo ou conclusão; 

Considerando que o presente ato regulamenta de forma intermediária o tramite 

dos Processos da Ouvidoria nos termos da Resolução Normativa nº 12/2021, durante a 

instauração do processo de alteração da referida Resolução Normativa, respeitando os atos 

inerentes, inclusive com a submissão em consulta pública. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° A Decisão da Direção Geral da AGIR em Processos de Ouvidoria é 

proferida como decisão preparatória, apenas encaminhando-o ao Comitê de Regulação para 

sorteio de relator e julgamento.  

§ 1° A Decisão preparatória verificará se estão presentes elementos suficientes 

para julgamento, conforme parecer conjunto da Ouvidoria e da Assessoria Jurídica.  

§ 2° Se estiverem faltando elementos probatórios, a Direção Geral determinará 

por Decisão Saneadora/Despacho que a ouvidoria solicite as informações ou documentos 

faltantes.  

§ 3° Da Decisão do Comitê de Regulação não caberá recurso na esfera 

administrativa.  

§ 4° Ao receber nova demanda, verificada pela Ouvidoria a impossibilidade de 

tratativas com o regulado, portanto sem emissão de decisão prévia por este, a Direção Geral 

da AGIR emitirá decisão de primeira instância, cabendo recurso ao Comitê de Regulação da 

AGIR.   

 

Art. 2º Visando à eficiência na tramitação dos Processos Administrativos de 

Ouvidoria, os pareceres de Ouvidoria e da Assessoria Jurídica, previstos no § 3º do Art. 3º, e 

o § 3º do Art. 4º da Resolução Normativa nº 12/2020, passarão a ser exarados de forma 

conjunta, analisando o mérito da manifestação do usuário(a), e fundamentando a análise da 

Direção Geral quanto à presença de elementos suficientes para julgamento do Comitê de 

Regulação.  

Parágrafo único. Caso a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica entendam em sua 

análise que faltam elementos probatórios para manifestação, o processo será encaminhado 

a Direção Geral da AGIR, para solicitar informações nos termos do § 2º do art. 1º deste 

Decreto. 
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Art. 3° O disposto no art. 1º e 2º, foram deliberados e aprovados na reunião do 

Comitê de Regulação realizada em 29 de março de 2021, conforme registro em Ata nº 

75/2021. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo aplicado 

aos Processos em andamento na Ouvidoria, independente da data de protocolo. 

 

 

Blumenau, em 31 de março de 2021. 

 

 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                             HEINRICH LUIZ PASOLD 
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR                                Diretor Geral da AGIR 

 


