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RESOLUÇÃO Nº 195/2021 

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 058/2017, PARA INCLUIR O PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

 

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 100/2021, e observadas as disposições do 

Novo Protocolo de Intenções da AGIR e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, 

e  

Considerando a necessidade de agilizar e operacionalizar a tramitação dos processos 

instaurados no âmbito da AGIR, especialmente decorrentes das demandas oriundas da pandemia 

(covid-19); 

Considerando a inclusão da competência para a regulação da prestação dos serviços 

de transporte público coletivo do município de Brusque, o que acarretará novas demandas de 

estudos, e manifestações; 

Considerando que LC nº 173/2020, impôs entre outras a proibição de admitir ou 

contratar pessoal, a qualquer custo; 

Considerando a necessidade de padronizar e normatizar os procedimentos de 

solicitação e autorização para o exercício de horas extras, tornando-o mais ágil e eficaz; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Alterar o Anexo II – Folha de Justificativa de Frequência, prevista no art. 13 da 
Resolução 058/2017, a fim de alterar e acrescentar – os códigos: 12) atestado 
médico/odontológico, 13) falta de registro eletrônico; 14) outros (especificar). 

   

Art. 2º Alterar o caput do artigo 17° e o § 2º da Resolução n° 058, de 05 de outubro 

de 2017, para incluir a possibilidade de o servidor solicitar autorização para realizar horas extras, 

bem como incluir o Anexo III, que padroniza a solicitação e a autorização, e ainda, diminui o prazo 

para solicitação da compensação, nos termos estabelecidos na referida Resolução, passando o 

caput do referido artigo e o § 2º deste, a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 17 A chefia imediata ou responsável de cada Gerência, mediante a 
autorização do Diretor Geral, poderá convocar o servidor público da AGIR para 
prestação de serviço extraordinário, mediante aceite do servidor convocado, 
bem como o servidor poderá solicitar autorização para a realização destas, 
mediante a solicitação e autorização, visando atender situações excepcionais e 
de imperiosa necessidade, nos termos do Anexo III desta Resolução. 
[...] 
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§ 2º - A compensação que trata o parágrafo anterior será requisitada com no 
mínimo 01 (um) dia útil de antecedência, sendo deferida a critério da chefia 
imediata; 

 

Art. 3º Permanecem inalterados os demais artigos da Resolução n° 058, de 05 de 

outubro de 2017, com exceção apenas do artigo supracitado e a inclusão do Anexo III.  

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

   

 

Blumenau, em 29 de junho de 2021. 

 
 
 
 
 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR
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ANEXO II – FOLHA DE JUSTIFICATIVA DE FREQUÊNCIA 

(a que se refere ao Inciso I do Artigo 13º, da Resolução n° 058/2017 - Folha de Justificativa de Frequência) 

 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL 

DE REGULAÇÃO DO MÉDIO 

VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

FOLHA DE JUSTIFICATIVA DE FREQUÊNCIA 

GERÊNCIA/DIRETORIA EMITENTE: 

MÊS/ANO: 

Servidor: Matrícula: Cargo: 

CÓDIGOS: 1- Atraso; 2 Doação de Sangue; 3 Casamento; 4 Convocação para Júri, audiências judiciais, eleições e outros serviços obrigatórios por lei; 5 

Licença Amamentação; 6 Licença Paternidade; 7 Luto; 8 Saída Antecipada; 9 Saída Intermediária; 10 Serviço Externo; 11 Viagem a Serviço; 12 atestado 

médico/odontológico, 13 falta de registro eletrônico; 14 outros (especificar). 

 

CÓDIGO DATA DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA DO CÓDIGO: 
Horário de 

trabalho: 
Manhã Tarde Rubrica 

         

         

         

         

         

         

         

 

Local:_______________       Data:___/___/_____      Assinatura Chefia Imediata:________________   Assinatura Diretor Adm. e Inst.________________ 
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ANEXO III 

 

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

HORAS(S) EXTRA(S): 
 
 
O(A) servidor(a) ______________________________________________, ocupante do 

cargo/função de _____________________________________________________, necessita efetuar 

horas extras em razão de: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Data da realização da(s) hora(s) extra(s): _____ /_____ /_______ de _____ /_____ /_______ 

 

Intervalo de realização da(s) hora(s) extra(s): das ______: ______ às ______: ______ 

 

Carga horária diária normal do(a) servidor(a): __________ horas 

 

Total diário de horas extras a serem realizadas: __________ hora(s). 

 

 

 

_________________________________      ____________________________ 

                                    Assinatura do Servidor                               Gerente/Chefe Imediato 

                                                   
 

 

II– AUTORIZAÇÃO1: 

 

Fica autorizado(a) o(a) Sr.(a): 

 

___________________________________________________________, acima qualificado(a) 

a realizar___________ de horas extras, como acima requerido. 

 

Blumenau, __________________________ 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 
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1 A Autorização da realização de horas extras, tem por base o disposto no art. 17 da Resolução nº 
058/2017, que assim dispõe: 
Art. 17. A chefia imediata ou responsável de cada Gerência, mediante a autorização do Diretor 
Geral, poderá convocar o servidor público da AGIR para prestação de serviço extraordinário, 
mediante aceite do servidor convocado, bem como o servidor poderá solicitar autorização para a 
realização destas, mediante a solicitação e autorização, visando atender situações excepcionais e 
de imperiosa necessidade, nos termos do Anexo III desta Resolução. 
 
§ 4º - Fica estabelecido o limite de 02 (duas) horas diárias de prestação de serviços extraordinários; 
§ 5º - Em casos excepcionais, o limite previsto no §4º poderá ser ampliado com autorização expressa 
do Diretor Geral. 
§ 6º - Compete à Diretoria Administrativa e Institucional da AGIR a apuração e o controle mensal 
das horas extraordinárias. [...] 
§ 8º - As horas trabalhadas em regime de serviços extraordinários serão computadas no banco de 
horas com 50% (cinquenta por cento) de segunda-feira à sábado e 100% (cem por cento) nos 
domingos e feriados. 
§ 9º - Não será considerado para efeito do disposto neste artigo o serviço prestado 
extraordinariamente sem a devida autorização referida no caput. 
§ 10 - A carga horária excedente existente e não usufruída pelo servidor até a entrada em vigor 
desta Resolução, ou seja: 1º de novembro de 2017, poderá ser considerada e aproveitada até o final 
de junho de 2018.  
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