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RESOLUÇÃO Nº 199/2021 
 

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 076/2018, QUE ESTABELECE 

DIRETRIZES GERAIS A FIM DE DISCIPLINAR A GESTÃO 

DOCUMENTAL, CONSTITUI A COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO 

DOCUMENTAL DA AGIR 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 adequar a composição da Comissão Técnica de  

Gestão Documental, a fim de torná-la mais adequada a atual estrutura da AGIR; 

Considerando que o processo de análise documental da AGIR, previsto no § 3º do Art. 4º da 

Resolução nº 076/2018, ficou prejudicado em virtude da alteração da estrutura administrativa da 

AGIR, advinda do Novo Protocolo do Intenções, que ampliou as competências da AGIR; 

Considerando a necessidade de retomada dos trabalhos, a fim de disciplinar as ações para 
viabilizar a implantação da Gestão Documental, bem como a implantação e gestão de processos e 
documentos em formato eletrônico, no âmbito da AGIR; 

 

Considerando cumprir o princípio constitucional da prestação de contas e atender 

aos princípios da eficácia, da eficiência e da economicidade: 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º.  Alterar o Art. 3º da Resolução nº 076, de 12 de fevereiro de 2018, que 

estabelece diretrizes gerais a fim de disciplinar a gestão documental, constitui a Comissão 

Técnica de Gestão Documental da AGIR, que passará a ter a seguinte redação 
 

“Art. 3º - Fica instituída a Comissão Técnica de Gestão Documental composta por 

no mínimo 03 (três) membros, sendo presidida pelo servidor designado no ato de 

nomeação, expedito pelo Diretor Geral da AGIR.” 

 

Art. 2º.  Alterar o § 3º do Art. 4º da Resolução nº 076, de 12 de fevereiro de 2018, 

que passará a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 4º - O processo de análise mencionado no parágrafo anterior se dará no 

prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período mediante 

justificativa da Comissão e aceite do Diretor Geral.” 
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Permanecem inalterados os demais artigos da Resolução n° 076, de 12 de fevereiro 

de 2018. 
 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Resolução nº 100, de 30 de novembro de 2018. 

 
 

Blumenau, 5 de julho de 2021. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 
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