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RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 27/2016, de 18 de outubro de 2016.

SESSÃO nO 69/2016

Altera e consolida o Regimento

Interno da AGERGS.

O CONSELHO SUPERIOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS

SERViÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.o 10.931, de 09 de

Janeiro de 1997, e

Considerando a necessidade de atualizar o Regimento Interno da AGERGS,

compatibilizando-o com sua estrutura organizacional e as funções regulatórias

desempenhadas pela Agência;

Considerando que as alterações regimentais constituem importante instrumento de

aperfeiçoamento institucional;

Considerando o disposto no expediente n.o 001972-39.00/15-0.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o anexo desta Resolução, que altera e consolida o Regimento Interno

daAGERGS.

Art. 2° Determinar que o Regimento Interno entrará em vigor 30 (trinta) dias após

sua publicação no Diário oficial do Estado e os processos em trâmite até essa data

serão concluídos com base no Regimento Interno aprovado pela Resolução

Normativa nO 17/2015.
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Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul

AGERGS, Sala de Sessões do Conselho Superior, em 18 de outubro de 2016.

E��il",j,",
Conselheira - Revisora

ntini

idente

da Silva

elator

,
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TiTULO I

DA AG�NCIA ESTADUAL DE REGULA<;AO DOS SERVI<;OS PUSLlCOS

DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL

CAPiTULO 1

DA NATUREZA, FINALlDADE E OSJETIVOS

Art. 1° A Ag{mcia Estadual de Regula�ao dos Servi�os Publicos Delegados do Rio

Grande do Sul- AGERGS, instituida pela Lei Estadual n.O 10.931, de 09 de janeiro

de 1997, e autarquia sob regime especial dotada de independ{mcia decis6ria e

autonomia financeira, funcional e administrativa, que tem por finalidade regular os

servi�os publicos delegados, em conformidade com suas competencias legais e com

os seguintes objetivos.

1 - assegurar a presta�ao de servi�os adequados, assim entendidos aqueles que

satisfazem as condi�oes de regularidade, continuidade, eficiencia, seguran�a,

atualidade, generalidade, cortesia na sua presta�ao e modicidade nas suas tarifas;

11 - garantir a harmonia entre os interesses dos usuarios e delegatarios dos servi�os

publicos estaduais regulados;

111 - zelar pelo equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos de presta�ao dos

servi�os publicos delegados.

CAPiTULO 11

DAS COMPET�NCIAS

Art.2° Compete a AGERGS a regula�o dos servi�os publicos delegados pelo

Estado do Rio Grande do Sul ou a ele delegados por outros entes federados.

3 1° Compete tambem a AGERGS a regula�ao delegada por outros entes federados,

em decorrencia de norma legal ou regulamentar, disposi�ao convenial ou contratual,

relativamente aos servi�os publicos prestados no Estado do Rio Grande do Su!.

3 2° A regula�ao dos servi�os publicos delegados dar-se-a, em especial, nas areas�
elencadas no art. 3°, paragrafo unico, da Lei Estadual n.o 10.931/97.
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Art. 30 Compete ainda à AGERGS:

I - garantir a aplicayào do principio da isonomia no acesso e uso dos serviyos

publicos por elas regulados;

11 - garantir a modicidade das tarifas e 0 justo retorno dos investimentos;

111 - cumprir e fazer cumprir, no Estado do Rio Grande do Sul, a legislayào especifica

relacionada aos serviyos publicos delegados;

IV - homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus

aditamentos ou extinyöes, nas âreas sob sua regulayào, zelando pelo seu fiel

cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os

instrumentos jâ celebrados antes da vigência da Lei Estadual n.o 10.931/97;

V - fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus

valores e estruturas;

VI - orientar a confecyào dos editais de licitayào e homologâ-Ios, objetivando a

delegayào de serviyos publicos no Estado do Rio Grande do Sul;

VII - propor novas delegayöes de serviyos publicos no Estado do Rio Grande do

Sul, bem como 0 aditamento ou a extinyào dos contratos em vigor;

VIII - requisitar à Administrayào Estadual, aos entes delegantes ou aos prestadores

de serviyos publicos delegados, as informayöes necessârias ao exercicio de sua

funyào regulat6ria;

IX - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuiyöes

previstas na Lei Estadual n.o 10.931, de 09 de janeiro de 1997, relativos aos serviyos

sob sua regulayào;

X - assegurar 0 amplo acesso às informayöes sobre a prestayào dos serviyos

publicos delegados e as suas pr6prias atividades;

XI - fiscalizar a qualidade dos serviyos por meio de indicadores e procedimentos

amostrais;

XII - aplicar sanyöes decorrentes da inobservância da legislayào vigente ou por

descumprimento dos instrumentos de delegayào e das decisöes administrativas

emitidas pela Agência;

XIII - expedir atos normativos, nos limites de sua funyào reguladora, pertinentes aos

serviyos publicos delegados.

Parâgrafo unico. A AGERGS exaure a instância administrativa no exercicio de suas

competências regulat6rias, conforme dispöe 0 Decreto Estadual n.o 39.230/98.
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TiTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPITULO I

DA ESTRUTURA GERAL

Art. 40 A Agencia Estadual de Regulac;ăo dos Servic;os Publicos Delegados do Rio

Grande do Sul - AGERGS contara corn a seguinte estrutura organizacional:

I - Conselho Superior:

a) Secretaria Executiva;

b) Assessoria de Comunicac;ăo Social.

II - Presidencia:

a) Gabinete da Presidencia;

b) Assessoria da Presidencia;

III - Diretoria-Geral:

a) Diretoria de Qualidade dos Servic;os;

b) Diretoria de Tarifas e Estudos Econâmico-Financeiros;

c) Diretoria de Assuntos Juridicos;

d) Gabinete Administrativo;

e) Ouvidoria;

f) Gerencia de Energia Eletrica e Gas Canalizado.

Paragrafo unico. O Gabinete Administrativo e integrado por:

I - Nucleo Setorial de Administrac;ăo e Recursos Humanos;

II - Nucleo Setorial de Financ;as;

III - Nucleo Setorial de Informatica.

Art. 50 E facultada a criac;ăo de outras gerencias de acordo corn a necessidade dos

servic;os.
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cAPlrULO 11

DO CONSELHO SUPERIOR

Se<;:ao I - Da Composicao e Competencias

Art. 60 0 Conselho Superior e 0 6rgao colegiado de dire<;:1lo superior da AGERGS,

constituido por 7 (sete) membros, intitulados Conselheiros, nomeados para mandato

de 4 (quatro) anos, com as indicacoes estabelecidas pela Lei Estadual n.o 10.931/97.

Art. 70 Compete ao Conselho Superior:

I - eleger 0 Conselheiro - Presidente;

11 - aprovar 0 titular da Diretoria-Geral, a partir da indicacao do Conselheiro

Presidente;

III - aprovar, dentre os servidores efetivos da Agencia, os titulares das Diretorias, da

Ouvidoria e da Gerencia de Energia Eletrica e Gas Canalizado, a partir da indicacao

do Diretor-Geral e do encaminhamento do Conselheiro-Presidente;;

IV - aprovar 0 titular do Gabinete Administrativo a partir da indicacao do Diretor-Geral

e do encaminhamento do Conselheiro-Presidente;

V - decidir sobre a dispensa dos titulares da Diretoria-Geral e das Diretorias, bem

como dos titulares da Ouvidoria, do Gabinete Administrativo e da Gerencia de

Energia Eletrica e Gas Canalizado, mediante proposi<;:1lo do Conselheiro-Presidente

ou de, no minimo, tres Conselheiros;

VI - deliberar sobre a proposta or<;:amentaria e sobre 0 Balanco Geral, apresentados

pelo Gabinete Administrativo;

VII - instaurar procedimentos para a perda de cargo de Conselheiro, bem como

aplicar penalidade administrativo-disciplinar aos seus membros;

VIII - alterar 0 Regimento Interno, bem como decidir sobre as duvidas suscitadas na

sua aplicacao;

IX - decidir sobre a competencia dos 6rgaos da AGERGS, sua estrutura e

atribui<;:oes;

X - propor ao Chefe do Poder Executivo a criacao, 0 provimento e a extin<;:1lo de

cargos e fun<;:oes gratificadas e a fixacao da respectiva remunera<;:1lo, bem como as

alteracoes da legislacao pertinente a AGERGS;

XI - decidir sobre duvida em materia de competencia dos 6rgaos da AGERGS;

XII - decidir sobre materia administrativa interna que Ihe for submetida;
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XIII - apreciar, ет grau de recuгso, as dесisбеs administrativas е regulat6rias do

Conselheiro-Presidente, dos Conselheiros, do Diretor-Geral, dos demais Diretores

ou do Gerente de Energia Eletrica е Gas Canalizado; XIV - apreciar, discutir е

decidir sobre materia de compet€тcia da AGERGS, encaminhada pelo Conselheiгo

Presidente, рог Conselheiгo е pelo Diretor-Geral, ouvidos os 6rgaos tecnicos,

quando necessario;

XV - examinar propostas de delegayao de seгvir;:os pubIicos по Estado, Ьет сото а

alterar;:ao е а extinr;:ao dos contratos ет vigor;

XVI - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse entre о poder concedente. os

delegatarios de seгvir;:os pubIicos е os usuarios;

XVII - decidir sobre а contratar;:ao de seгvir;:os de apoio as atividades tecnicas

peгtinentes а regular;:ao dos seгvir;:os pubIicos delegados ou relativos ао

desenvolvimento institucional da AGERGS;

XVIII - autorizar а paгticipar;:ao de Conselheiros ou de seгvidores ет cursos, eventos

оumissбеs peгtinentes а regular;:ao, respeitado о disposto па Deliberar;:ao па 09/2012

XIX - aprovar е acompanhar о planejamento estrategico da Ag€тcia, Ьет сото

suas аltегаr;:беs;

ХХ - apгovar о Plano de Atividades е Metas рага os 6rgaos da Ag€тcia е suas

аltегаr;:беs;

XXI - aprovar as politicas administrativas inteгnas е de recursos humanos сот base

nas ргороsir;:беs da Diretoria-Geral е do Gabinete Administrativo;

XXII - editar atos noгmativos regulat6rios aplicaveis aos delegatarios dos seгvir;:os

pubIicos regulados pela Аgёпсiа;

XXIII - editar atos normativos inteгnos;

XXIV - aprovar pareceres е notas tecnicas, inclusive рага fins de pubIicar;:ao, tendo

ет vista о interesse е relevancia рага а regular;:ao dos seгvir;:os pubIicos delegados;

XXV - determinar diligёпсiаs ао poder concedente е aos delegatarios de seгvir;:os

pubIicos;

XXIV - apreciar е deliberar sobre materia пао prevista neste Regimento.
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Seyāo II - Dos Conselheiros

Art. 80 O Conselheiro sera nomeado pelo Governador do Estado para o mandato de

4 (quatro) anos, vedada a reconduyāo, ap6s aprovayāo de seu nome peia

Assembleia Legislativa, em conformidade com as condiyōes estabelecidas na Lei

Estadual n.O 10.931/97.

Art. 90 O Conselheiro, ap6s a publicayāo de sua nomeayāo no Diario Oficial do

Estado, sera empossado pelo Conselheiro - Presidente, oportunidade em que

entregara declarayāo atualizada de bens e assinara o respectivo termo de posse;

910 E facultada a posse em sessāo solene extraordinaria do Conselho Superior, a

criterio do Conselheiro a ser empossado.

920 Ap6s a posse, o Gabinete Administrativo providenciara a respectiva publicayāo

no Diario Oficial do Estado.

Art. 10. Os Conselheiros submetem-se ao C6digo de Etica da AGERGS e ao C6digo

de Conduta da Alta Administrayāo Estadual, aprovado pelo Decreto Estadual n.o

45.746/2008.

Art. 11. Sao atribuiyōes comuns aos Conselheiros:

I - contribuir para o desenvolvimento institucional da AGERGS, zelando peia sua

credibilidade e peia legitimidade de suas ayōes;

II - participar, com direito a voto, das sessōes do Conselho Superior;

III - aprovar a ata da sessāo a que tenha comparecido, requerendo as alterayōes e

retificayōes que entenderem necessarias;

IV - submeter ao Conselheiro-Presidente questōes de ordem referentes ao

andamento da sessāo e ao procedimento de discussāo e votayāo das materias;

V - externar opiniāo ou solicitar informayāo ou manifestayāo a membro do Conselho

Superior, ao Diretor-Geral ou aos titulares das Diretorias, do Gabinete

Administrativo, da Ouvidoria e da Gerencia de Energia Eletrica e Gas Canalizado

durante a sessāo;

VI - atuar como relator ou revisor nos processos que Ihe forem distribuidos;

VII - proferir decisāo monocratica nos processos nas condiyōes previstas neste

Regimento;

Vili - pedir vista dos processos submetidos a votayāo durante o prazo definido neste

Regimento;

IX - pedir a inseryāo, em ata, de declarayāo de voto;
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X - declarar impedimento ou suspell�ao em rela�o ao processo recebido para

relatoria ou revisao, bem como previamente a votacao da materia em sessao;

XI - representar a AGERGS em solenidade ou evento especifico, por delegacao do

Conselheiro-Presidente ou deliberacao previa do Conselho Superior;

XII - comparecer pontualmente as sess5es ordinarias e extraordinarias, bem como

as reuni5es administrativas, comunicando eventuais ausencias preferencialmente

com antecedencia de 24h;

XIII- votar e ser votado no processo eleitoral disciplinado neste Regimento;

XIV - exercer as atribuic5es definidas em Lei ou deliberadas pelo Conselho

Superior;

XV - propor ao Conselho Superior quaisquer iniciativas, atividades ou providencias

inerentes a fun�o regulat6ria da AGERGS;

XVI - propor a criacao de Comissao ou Grupo de Trabalho;

XVII - propor ao Conselho Superior a dispensa dos titulares da Diretoria-Geral, das

demais diretorias tecnicas, da Ouvidoria, do Gabinete Administrativo e da Gerencia

de Energia Eletrica e Gas Canalizado;

XVIII - requerer diligencias aos 6rgaos tecnicos da Agencia para o exame de

processos administrativos ou regulat6rios que Ihe forem distribuidos ou em razao de

pedido de vista;

XIX - solicitar a Secretaria Executiva ou a Diretoria-Geral o que for necessario para

o desempenho de suas atribuic5es.

Art. 12. O Conselheiro tera o tratamento de Senhoria.

Secaolll

Da Secretaria Executiva

Art. 13. Sao atribuic5es da Secretaria Executiva:

I - acompanhar as sess5es ordinarias e extraordinarias;

II - lavrar as atas das sess5es ordinarias e extraordinarias;

111 - redigir os atos normativos do Conselho Superior, em articulacao com a

de Assuntos Juridicos, quando necessario;

IV - processar a correspondencia do Conselho Superior;
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V - manter o controle dos processos que tramitam no Conselho Superior;

VI - distribuir, de modo equanime e imparcial, os processos para o relator e o

revisor;

VII - manter a guarda dos livros, correspondencias e demais documentos remetidos

ao Conselho Superior;

VIII - executar outras atividades correlatas ou que Ihe venham a ser atribuidas.

Se�ao IV

Da Assessoria de Comunica�ao Social

Art. 14. Sao atribui�6es da Assessoria de Comunica�ao Social:

I - assessorar o Conselheiro-Presidente e o Conselho Superior na divulga�ao de

assuntos de interesse da AGERGS e dos eventos institucionais;

II - coordenar as atividades de relacionamento interno e externo no que se refere à

divulga�ao das atividades institucionais da AGERGS;

III - executar programas e atividades de rela�6es publicas e de relacionamento com

a imprensa;

IV - redigir noticias e fornecer informa�6es aos vefculos de comunica�ao para

divulgar temas de interesse da Agencia, observando as orienta�6es do Conselho

Superior e o Código de Etica da AGERGS;

V - acompanhar e analisar as matèrias veiculadas na mfdia;

VI - manter atualizado o registro das divulga�6es efetuadas pela Agencia e das

noticias publicadas na imprensa, de interesse da AGERGS;

VII - planejar, organizar e administrar servi�os tècnicos na sua área de atua�ao;

VIII - executar outras atividades correlatas ou que Ihe venham a ser atribuidas.

CAPiTULO III

DA PRESID�NCIA

Art. 15. A Presidencia da AGERGS será exercida pelo Conselheiro-Presidente, eleito

pelos membros do Conselho Superior, conforme procedimento estabelecido ste

Regimento.
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Paragrafo опјсо. О Conselheiro-Presidente podera ser assessorado рог ate 2 (dois)

especialistas, designados Assessores, escolhidos livremente, ет confoгmidade сот

а Lei Estadual п.О 10.942/97.

Aгt. 16. Compete а Presideтcia:

1 - ехегсег а гергеsепtщ:ао legal da AGERGS е а comunica�ao institucional;

11 - administrar а Ageтcia, nos termos da Lei Estadual п.О 10.931/97 е deste

Regimento epresidir о Conselho Superior;

111 - cumprir е fazer cumprir as dеliЬега�беs do Conselho Superior, dando

pubIicidade as respectivas геsоlu�беs;

IV - submeter ао Conselho Superior qualquer materia que, direta ou indiretamente,

integre sua competencia;

V - convocar as sеssбеs do Conselho Superior, verificar а existencia de quoruт рага

а instala�o das sеssбеs е рага as dеliЬега�беs, dirigir seus trabalhos, ordenar as

disсussбеs е proclamar os resultados das vоtа�беs;

VI - decidir sobre quеstбеs de ordem suscitadas ет sessao do Conselho Superior;

VII - ргорог а pauta das sеssбеs plenarias;

VIII - votar quando осоггег empate nas vоtа�беs;

'Х - adotar providencias relativas а uniformiza�ao das dеliЬега�беs do Conselho

Superior;

Х - encaminhar рага decisao do Conselho Superior, os nomes dos titulares da

Diretoria-Geral, das Diretorias, da Ouvidoria, do Gabinete Administrativo, da

Gerencia de Energia Eletrica е Gas Canalizado е da Secretaria Executiva, Ьет

сото ргорог suas respectivas dispensas;

Х' - autorizar liсеп�а е ferias aos Conselheiгos, ао Diretor-Geral, ао Chefe de

Gabinete da Presidencia е aos Assessores;

XII - encaminhar о provimento de cargos;

XIII - autorizar despesas nos casos е limites estabelecidos ет 'еј, podendo delegar

esta competencia;

XIV - assinar atos, documentos, convenios, contratos, acordos е outгos instrumentos

que tenham рог objeto materia de interesse da AGERGS;

XV - autorizar, "ad refereпduт" do Conselho Superior, а paгtjcjpa�ao de conselh

ou seгvidor ет cursos е eventos peгtinentes а regula�o;

XVI - delegar competencias, especialmente а de Ordenador de Despesas;

1\ f
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XVII - escolher o Chete de Gabinete da Presidencia, a Secretaria da Presidencia, o

Assessor de Comunica9ao Social, os Assessores da Presidencia e o Oficial de

Transportes;

XVIII - executar outras atividades correlatas.

Se9ao I

Do Gabinete da Presidencia

Art. 17. O Gabinete da Presidencia sera coordenado pelo Chete de Gabinete da

Presidencia.

Art. 18. Sao atribui90es do Gabinete da Presidencia:

I - prestar assistencia direta e imediata ao Conselheiro-Presidente no que concerne

a sua atividade institucional e administrativa, bem como ao Conselho Superior;

II - receber e acompanhar representantes de usuarios, delegatarios e dos poderes

concedentes, bem como autoridades publicas em seus contatos com o Conselheiro

Presidente e demais Conselheiros, providenciando as diligencias cabfvefs;

III - coordenar os contatos do Conselheiro-Presidente, interna e externamente;

IV - manter as atividades de apoio administrativo necessarias ao desenvolvimento

dos trabalhos do Conselho Superior, em articula9ao com a Secretaria Executiva;

V - organizar a realiza9ao de consultas e audiE'mcias publicas, bem como outros

eventos de interesse da AGERGS;

VI - manter a guarda dos livros, correspondencias e demais documentos remetidos

ao Conselheiro-Presidente, em meio fisico e eletronico;

VII - manter o arquivo de c6pia dos oticios e demais documentos encaminhados

pelo Conselho Superior e pelo Conselheiro-Presidente a 6rgaos, entes e autoridades

publicas e privadas;

VIII - executar outras atividades correlatas.

Se9ao II - Da Assessoria da Presidencia

Art. 19. A Assessoria da Presidencia sera integrada por ate dois Assessores, com as

atribui90es de auxiliar o Conselheiro-Presidente e os demais Conselheiros s

atividades institucionais da Agencia e no exame dos processos de cunho regulat '0

e administrativo.
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CAPiTULO IV - DA DIRETORIA-GERAL

Art. 20. A Diretoria-Geral é 0 órgào de execuyào das decisé.ies do Conselho Superior

e das atividades de competéncia da AGERGS, cabendo-Ihe:

I - a gestào executiva da AGERGS em obediéncia às diretrizes e às deliberayé.ies do

Conselho Superior;

1/ - coordenar e supervisionar, sob orientayào do Conselho Superior, as atividades

de planejamento, organizayào, execuyào e controle das funyé.ies técnicas e

administrativas da AGERGS;

1/1 - promover a articulayào e a integrayào das políticas definidas pela AGERGS;

IV - auxiliar 0 Conselho Superior no exercício de suas atribuiyé.ies e

responsabilidades;

V - coordenar e orientar a realizayào de estudos, levantamento de dados e

elaborayào de propostas e projetos de desenvolvimento e melhoria das atividades

da Agéncia;

VI - instaurar procedimentos administrativos disciplinares em relayào aos servidores

e aplicar as respectivas penalidades, quando cabível, assegurado recurso ao

Conselho Superior;

VI/ - designar servidores para constituírem comissé.ies e procederem a estudos ou

trabalhos de interesse da AGERGS;

VI/I - indicar os nomes dos titulares das Diretorias, do Chefe do Gabinete

Administrativo, da Ouvidoria e da Geréncia de Energia e Gàs Canalizado;

IX - expedir instruyé.ies normativas para a boa execuyào das disposiyé.ies

regimentais, bem como das resoluyé.ies e deliberayé.ies do Conselho Superior;

X - manter contato com órgàos e entes públicos e privados sobre assuntos de sua

competéncia;

XI - aprovar pareceres e notas técnicas elaboradas pelos órgàos técnicos da

Agéncia, considerada a relevància para a regulayào dos serviyos públicos

delegados;

XI/ - apresentar ao Conselho Superior relatório anual das atividades desenvolvidas,

inclusive quanto à execuyào do Planejamento Estratégico;

XII/ - apreciar as consultas pertinentes aos serviyos públicos regulados pela Agéncia

e sobre elas se manifestar, ouvidas as áreas técnicas competentes;

XIV - elaborar e apresentar 0 Plano de Atividades e Metas para deliberayào do

Conselho Superior;
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xv - decidir, em primeira instäncia, ou de modo final, quando houver delega9äo

específica do Conselho Superior;

XVI - emitir autos de infra9äo em face de descumprimentos de lei, regulamentos e

instrumentos de delega9äo dos servi90s públicos.

XVII - executar outras atividades correlatas;

Art. 21. O Diretor-Geral contará com uma Secretaria para auxiliá-Io no exercício de

suas fun9ôes.

Se9äo I

Da Diretoria de Oualidade dos Servi90s

Art. 22. Compete il Diretoria de Oualidade dos Servi90s:

I - acompanhar a evolu9äo tecnológica dos servi90s públicos delegados;

II - formuiar e atualizar indicadores de qualidade dos servi90s, bem como propor as

respectivas metas;

III - desenvolver metodologias de fiscaliza9äo por amostragem no desempenho dos

servi90s públicos delegados;

IV - examinar, periódica e sistematicamente, a consisténcia e a fidedignidade das

informa9ôes dos prestadores de servi90s;

V - executar estudos para elabora9äo de pesquisas sistémicas de opiniäo pública,

de caráter cientifico, para incorporar, no processo de avalia9äo dos prestadores de

servi90, a opiniäo dos usuários;

VI - coletar, armazenar e tratar dados relativos aos aspectos de qualidade dos

servi90s públicos regulados, a fim de subsidiar as atividades reguladas;

VII - fiscalizar, no que pertine il presta9äo adequada dos servi90s públicos

delegados, o cumprimento da legisla9äo aplicável e dos instrumentos de delega9äo,

propondo a aplica9äo de san9ôes, quando cabivel;

VIII - emitir os Relatórios e respectivos Termos de Notifica9äo decorrentes das

fiscaliza9ôes realizadas;

IX - examinar editais e minutas de contratos de procedimentos licitatórios para

delega9äo de servi90s públicos;

X - manter contato com representantes de entes e órgäos públicos eprivados e

matéria de sua competéncia;
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XI - emitir pareceres e notas tecnicas em materias de sua competemcia;

XII - disponibilizar estudos tecnicos com vista a subsidiar os interessados a

participarem de consultas e audiemcias publicas, mediante autorizayao do

Presidente au do Diretor-Geral;

XIII - executar outras atividades correlatas.

Sey30 II

Da Diretoria de Tarifas e Estudos Econ6mico-Financeiras

Art. 23. Compete il Diretoria de Tarifas e Estudos Econ6mico-Financeiras:

I - desenvolver metodologias e estudos em regulay30 econ6mica dos serviyos

publicos delegados;

II - acompanhar a evoluy30 tarifaria dos serviyos publicos delegados regulados pela

AGERGS;

III - desenvolver modelos de contrale do equilibrio econ6mico-financeira buscando a

modicidade das tarifas e o justo retama dos investimentos;

IV - examinar a evoluyao dos indices econ6micos;

V - examinar, peri6dica e sistematicamente, a consistencia e a fidedignidade das

informayčes dos delegatarios de serviyos, em relayaa aas custos dos serviyos e il

demanda de usuarios;

VI - estudar e prapor modelos de competiy30 para a prestayao dos serviyos publicos

delegados;

VII - disponibilizar estudos tecnicos com vista a subsidiar os interessados a

participarem de consultas e audiencias publicas, mediante autoriZay30 do

Presidente au do Diretor-Geral;

VIII - desenvolver e fiscalizar a adoy30 e disponibilizay30 tempestiva dos planos de

contas para os diversos setores regulados e prapor o respectivo aperfeiyoamento;

IX - coletar, armazenar e tratar dadas relativos aas aspectos econ6mico-financeiros

dos serviyos publicos delegados, a fim de subsidiar a regulayao de tais serviyos;

X - fiscalizar, quanto aas aspectos contabeis, econ6micos e financeiras, o

cumprimento da legislayao aplicavel e dos instrumentos de delegay30, propondo a

aplicay30 de sanyčes, quando cabivel;

XI - fiscalizar o cumprimento das tarifas vigentes estabelecidas pela Conselh

t\uperior para os serviyos regulados;
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XII - emitir os Relat6rios e respetivos Termos de Notifica�ao decorrentes das

fiscaliza�oes realizadas;

XIII - emitir pareceres e notas tecnicas em materias de sua competencia;

XIV - examinar editais e minutas de contratos de procedimentos licitat6rios para

delega�ao de servi�os publicos;

XV - manter contato com representantes de entes e 6rgaos publicos e privados em

assuntos de sua competencia;

XVI - efetuar levantamento da demanda e outras tarefas pertinentes, necessarias a

analise de modelos tarifarios;

XVII - executar outras atividades correlatas.

Se�ao III

Da Diretoria de Assuntos Juridicos

Art. 24. Compete a Diretoria de Assuntos Juridicos:

I - examinar a legalidade dos instrumentos de delega�o de servi�os publicos,

emitindo sugestoes para altera�oes;

II -examinar editais de licita�ao e de pregao para a aquisi�ao de bens e contrata�ao

de servi�os para a AGERGS, bem como manifestar-se nos expedientes

administrativos de contrata�o direta por dispensa ou inexigibilidade de licita�ao,

incluindo as minutas dos respectivos contratos;

III - prestar assessoramento juridico ao Conselho Superior e aos demais 6rgaos da

Agencia;

IV - analisar as minutas de convenios, acordos, contratos ou similares a serem

firmados pela AGERGS ou de interesse desta e sugerir seu aperfei�oamento;

V - emitir pareceres, quando demandada, nas questoes pertinentes ii regula�ao dos

servi�os publicos delegados, bem como em materias administrativas internas;

VI - subsidiar a Procuradoria-Geral do Estado nas demandas judiciais que

envolverem a AGERGS;

VII - examinar as minutas de atos normativos da AGERGS e orientar sua

elabora�o, em articula�ao com os demais 6rgaos da Agencia;

VIII - organizar e manter a Biblioteca Juridica no ambito de suas instala�oes;

IX - manter contato com representantes de entes e 6rgaos publicos e privados e

assuntos de natureza juridica de interesse da Agencia;
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X - disponibilizar estudos tecnicos para subsidiar os interessados em participar de

consultas e audiencias publicas, mediante autorizayao do Presidente ou do Diretor

Geral;

XI - executar outras atividades correlatas.

Seyao IV

Da Ouvidoria

Art. 25 - Compete a Ouvidoria:

1 - atuar junto aos usuarios, aos delegatarios de serviyos publicos e aos poderes

concedentes com o prop6sito de prestar informayoes sobre os serviyos publicos

regulados pela AGERGS, dirimir duvidas e possibilitar a soluyao de divergencias;

11 - registrar reclamayoes e sugestoes da populayao sobre os serviyos publicos

regulados pela AGERGS, encaminhando-as aos 6rgaos competentes da Agencia;

111 - encaminhar as reclamayoes dos usuarios dos serviyos delegados as respectivas

unidades competentes para subsidiar a fiscalizayao dos serviyos publicos

delegados;

IV - estimular a criayao e a organizayao de associayoes de usuarios e conselhos de

consumidores;

V - coordenar a pesquisa anual de qualidade dos serviyos publicos realizada com os

Usuarios Voluntarios, divulgando interna e externamente seus resultados;

VI - divulgar e estimular a ampliayao do cadastro de Usuarios Voluntarios;

VII - elaborar relat6rios estatisticos de atendimento quadrimestrais referentes as

reclamayoes, as sugestoes, aos elogios e aos encaminhamentos dados;

VIII - executar outras atividades correlatas.

Seyao V

Da Gerencia de Energia Eletrica e Gas Canalizado

Art. 26 - Compete a Gerencia de Energia Eletrica e Gas Canalizado a coordenayao

do convenio de delegayao firmado com a Agencia Nacional de Energia Eletrica 

ANEEL, no que couber, e tambem:

1 - acompanhar a evoluyao da legislayao especifica do setor eletrico;
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11 - fiscalizar o cumprimento da legisla¡;;ao e dos instrumentos de outorga pelos

delegatários de servi¡;;o público, em articulayao com a ANEEL, propondo a aplicayao

de san¡;;oes, quando cabível;

111 - emitir os Relatórios e respetivos Termos de Notifica¡;;ao decorrentes das

fiscaliza¡;;oes realizadas;

IV - emitir pareceres e notas técnicas em matéria de sua competencia, quando

demandada;

V - subsidiar o Conselho Superior e o Diretor-Geral em suas decisoes em matéria

de energia elétrica e gás canalizado;

VI - manter contatos com representantes de entes e órgaos públicos e privados em

assuntos de sua competencia;

VII - apurar e solucionar demandas de consumidores e de agentes do setor elétrico,

em articulayao com a Ouvidoria, nos termos da legisla¡;;ao e dos instrumentos de

delega¡;;ao;

VIII - executar outras atividades correlatas.

Se¡;;80 VI

Do Gabinete Administrativo

Art. 27. O Gabinete Administrativo, sob a dire¡;;ao do Diretor-Geral, tem a

competencia de orientar e dirigir as atividades executadas pelos Núcleos Setoriais

relacionadas com pessoal, or¡;;amento, finan¡;;as, patrimonio, material, transporte,

servi¡;;os gerais, informática e documenta¡;;ao da AGERGS;

Art. 28. Ao Gabinete Administrativo compete também:

I - promover a capacita¡;;ao técnica dos servidores;

11 - preparar, instruir e acompanhar os atos e processos relativos a administra¡;;ao de

pessoal, bem como manter os registros referentes a vida funcional dos servidores e

o desenvolvimento dos recursos humanos da AGERGS;

111 - programar as aquisi¡;;oes e a contratayao de servi¡;;os, bem como controlar e

registrar quantitativa e financeiramente o material permanente e de consumo;

IV - administrar os setores de protocolo e arquivo da AGERGS;

V - ordenar, classificar, guardar, conservar e atualizar o acervo bibliográfico e

legisla¡;;ao de interesse da AGERGS;
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VI - elaborar e executar a programa<;:ao financeira e manter atualizados os

respectivos registros contabeis;

VII - administrar os servi<;:os de reprografia, telefonia, recep<;:ao, expedi<;:ao, artes

graficas, servi<;:os gerais e transportes;

VIII - planejar, executar e supervisionar as atividades de informatica;

IX - orientar, controlar e supervisionar as unidades de apoio administrativo;

X - organizar os bancos de dados de uso administrativo e mante-Ios atualizados;

XI - exarar certid6es e atestados;

XII - acompanhar as inspe<;:6es e as auditorias realizadas pelos 6rgaos de controle;

XIII - manter contatos com representantes de entes e 6rgaos publicos e privados em

assuntos de sua competencia;

XIV - supervisionar o prazo de vigencia dos contratos administrativos, remetendo-os

aos 6rgaos competentes com antecedencia para fins de eventual aditamento.

XV - executar outras atividades correlatas.

Subse<;:ao I

Do Nucleo de Administra<;:ao e Recursos Humanos

Art. 29. Compete ao Nucleo de Administra<;:ao e Recursos Humanos:

I - dirigir e supervisionar os procedimentos relativos a aquisi<;:ao, conserva<;:ao e

controle dos bens patrimoniais;

11 - orientar e supervisionar as atividades de servi<;:os gerais;

III - realizar as atividades e procedimentos relativos a aquisi<;:ao e controle dos

materiais de consumo da Agencia;

IV - armazenar e classificar os materiais de acordo com suas caracteristicas e

especifica<;:6es;

V - realizar inventario anuai dos bens patrimoniais para fins de inclusao no Balan<;:o

Patrimonial da Autarquia;

VI - manter atualizado o cadastro dos veiculos da AGERGS, bem como dos registros

e outras obriga<;:6es junto aos 6rgaos competentes;

VII - assegurar a operacionalidade da documenta<;:ao emanada ou destinada

AGERGS;

VIII - orientar e assegurar a realiza<;:ao dos servi<;:os reprograficos e afins;
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IX - orientar e supervisionar as atividades relacionadas ao transporte, manutenyäo,

seguranya, telefonia, conservayäo das instalayöes fisicas, bem como da remoyäo de

m6veis, equipamentos e transporte de volumes;

X-assegurar o recebimento e entrega das corresponde!ncias de acordo com os

procedimentos determinados;

XI - realizar o recolhimento, seleyäo, registro, classificayäo, catalogayäo,

arquivamento e controle peri6dico de toda a documentayäo;

XII - assegurar a conservayäo de todos os documentos que determinem obrigayäo

legal, temporåria ou permanente, bem como da documentayäo que contenha

informayöes relativas ao hist6rico da AGERGS;

XIII - operar o Sistema de Protocolo Integrado, bem como controlar e guardar os

processos arquivados;

XIV - orientar e assegurar a observäncia das leis, regulamentos, demais normas e

procedimentos para a elaborayäo de documentos, registros e controle de pessoal;

XV - providenciar a organizayäo e a guarda da documentayäo e assentamentos

individuais dos servidores;

XVI - emitir porta rias, certidöes, atestados e demais atos concernentes ao pessoal;

XVII - instaurar o processa para nomeayäo dos servidores;

XVIII - acompanhar junto aos demais 6rgäos competentes processos de interesse da

vida funcional do pessoal da AGERGS;

XIX - fornecer os dados necessårios aos 6rgäos competentes para a elaborayäo das

folhas de pagamento, efetivayäo das promoyöes e avaliayäo do estågio probat6rio;

XX - registrar as ferias dos servidores e manter o controle das diårias;

XXI - manter o controle da assiduidade, em articulayäo com as chefias imediatas dos

servidores;

XXII - manter o cadastro de estagiårios e realizar o recrutamento segundo as

diretrizes estabelecidas pelos demais 6rgäos da Agencia;

XXIII - providenciar as publicayöes no Diårio Oficial do Estado e nos demais

veiculos impressos, quando necessårio;

XXIV - providenciar hospedagem, transporte e diårias para os servidores em viagem

a serviyo;

XXV - identificar as necessidades de treinamento das diversas åreas da AGERGS e

desenvolver programas de treinamento para supri-Ias;

XXVI - desenvolver programas para a retenyäo e qualificayäo dos recursos

humanos da AGERGS;
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XXVII - mapear competências e propor a aloca�âo, a realoca�âo e o recrutamento

de novos servidores;

XXVIII- executar outras atividades correlatas.

Subse�o II

Do Núcleo de Finan�as

Art. 30. Compete ao Núcleo de Finan�as:

I - coordenar, dirigir e orientar as atividades de or�amento e finan�s, em especial a

cobran�a e arrecada�âo da Taxa de Regula�âo, 05 valores decorrentes de

convênios e as multas;

II - coordenar, orientar e supervisionar a elabora�âo de informa�ôes a outros entes e

6rgâos, sempre que necessário;

III - reunir 05 dados fornecidos por todos 05 6rgâos da AGERGS para elabora�âo e

encaminhamento da proposta or�amentária;

IV - efetuar o controle das dota�ôes or�amentárias e dos créditos adicionais, bem

como justificar pedidos de abertura de créditos adicionais, indicando 05 recursos;

V - empenhar a despesa autorizada com fundamento na documenta�âo juntada

previamente ao processo administrativo correspondente;

VI - examinar 05 processos recebidos para verifica�o da documenta�o, a fim de

efetuar o pagamento da despesa ou outro encaminhamento;

VII - propor a distribui�âo e redistribui�âo de verbas;

VIII - elaborar a programa�o financeira segundo as diretrizes estabelecidas e de

acordo com 05 recursos liberados;

IX - realizar o adiantamento de recursos financeiros;

X - manter controle especifico sobre 05 recursos provenientes de convênios;

XI - efetuar dep6sitos e controlar saldos bancários;

XII - executar outras atividades correlatas ou que Ihe venham aser atribuídas.

Subse�o III

Do Núcleo de Informática

Art. 31. Compete ao Núcleo de Informática:
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I - coordenar a distribuic;:ao dos equipamentos de informâtica;

11 - dimensionar e orientar a utilizac;:ao dos equipamentos;

111 - controlar os contratos de locac;:ao de "hardware" e "software";

IV - acompanhar a manutenc;:ao preventiva e corretiva dos equipamentos;

V - providenciar a atualizac;:ao dos aplicativos e a conservac;:ao dos equipamentos;

VI - coordenar a implantac;:ao de rede interna e a conexao em linha dedicada na

"Internet";

VII - coordenar a implantac;:ao dos bancos de dados da AGERGS;

VIII - coordenar a informatizac;:ao do sistema de atendimento ao usuârio atravês do

Sistema de Ouvidoria;

IX - realizar a especificac;:ao têcnica dos equipamentos de informâtica e de sistemas

de software para as contratac;:ôes, em articulac;:ao com os demais 6rgaos da Agência;

X - identificar as necessidades de sistemas de processamento e armazenamento de

informac;:ôes das diversas âreas da AGERGS e desenvolver os sistemas para

atendê-Ias;

XI - propor e coordenar a contratac;:ao de sistemas e servic;:os terceirizados de

desenvolvimento de sistemas no ambito da instituic;:ao e gerenciar a qualidade

desses servic;:os;

XII - realizar estudos de soluc;:ôes tecnol6gicas para automatizar processos internos

e de divulgac;:ao de informac;:ôes relativas aos servic;:os regulados pela AGERGS;

XIII - assessorar a Administrac;:ao nas questôes estratêgicas relacionadas â

Tecnologia da Informac;:ao;

XIV - exercer outras atividades correlatas.

TiTULO 111

00 PROCESSO OECIS6RI0

Art. 32. As decisôes emitidas pelos 6rgaos competentes da AGERGS em matêria

regulat6ria e administrativa serao fundamentadas e observarao os principios da

legalidade, imparcialidade, moralidade, eficiência, interesse publico, publicidade,

seguranc;:a juridica, razoabilidade e proporcionalidade, assegurando-se âs partes e

aos interessados a ampla defesa e o contradit6rio.

Art. 33. Os atos normativos regulat6rios editados pela Agência serao precedidos d

consulta ou audiência publica com os seguintes objetivos:

1 - possibilitar a participac;:ao e o controle social;
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ii - colher subsidios para 0 aperfeiçoamento e necessidades do ata;

III - divulgar a açäo regulat6ria da AGERGS.

Paragrafo unico. Considerando a releväncia e a abrangencia 0 Conselho Superior

podera realizar audiencias publicas previamente a emissäo de decisöes regulat6rias

Art. 34 - 0 Conselho Superior podera editar sumulas de suas decisöes, por voto da

maioria simples de seus membros, quando a materia em exame for objeto de

entendimento consolidado em reiteradas decisöes.

S 1° A materia objeto de sumula dispensa a distribuiçäo do processo administrativo

para a revisäo e podera ser objeto de decisäo monocratiea do Conselheiro-Relator.

S 2° As sumulas poderäo ser modifıcadas ou revogadas pela decisäo da maioria

simples do Conselho Superior.

Art. 35. Os processos administrativos decorrentes de convenios de delegaçäo

poderäo ser objeto de norma pr6pria no que tange a tramitaçäo na AGERGS.

TiTULO iV

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR

CAPiTULO i

DAS SESSOES

Seçäo i

Das disposiçöes gerais

Art. 36 - 0 Conselho Superior reunir-se-a em sessöes publicas realizadas na sede da

AGERGS.

Paragrafo unico. A criterio do Conselho Superior, e considerando as materias a

serem discutidas e deliberadas, a sessäo publica podera ser realizada em outro loeal

previamente estabelecido.

Art. 37 - As sessöes seräo ordinarias, podendo ser convocadas em carater

extraordinario.

Art. 38 - As sessöes ordinarias seräo realizadas duas vezes por semana, as terças e

as quintas-feiras, com inicio as 14h, independente de convocaçäo, com duraçäo de

ate 3 (tres horas), podendo ser prorrogada a criterio do Conselho Superior.

S 1°. Nos meses de janeiro e fevereiro as sessöes ordinarias das quintas-feiras teräo

inicio as 1 Dh.
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9 2°. A AGERGS funcionara em regime de plantao no periodo de 20 de dezembro a

10 de janeiro, mantendo regime de atendimento minimo em todos 05 setores da

Ag€mcia, especialmente nos setores administrativos e de ouvidoria.

Art. 39 - Quando, em razao de feriado ou por excepcional falta de quorum nao se

realizar a sessao ordinaria na data estabelecida, a ordem do dia sera transferida

para a sessao seguinte, com a devida justificativa, que constara na respectiva ata.

Art. 40 - As sessoes extraordinarias serao convocadas formalmente pelo

Conselheiro-Presidente ou por proposta de, no minimo, 2 (dois) Conselheiros.

Art. 41 - As sessoes extraordinarias serao convocadas, salvo em casos de urgencia,

com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas, declarada sua finalidade.

Art. 42 - As sessoes ordinarias e extraordinarias serao registradas em ata, lavrada

pela Secretaria Executiva do Conselho Superior, a qual devera ser assinada pelo

Conselheiro-Presidente, ap6s aprovayao do Conselho Superior, e divulgada no

endereyo eletr6nico da AGERGS na Internet.

Art. 43 - Da ata da sessao constarao:

I - dia, mes, ano e hora de abertura e de encerramento;

11 - nome do Conselheiro que presidiu a sessao e de quem a secretariou;

111 - nominata dos Conselheiros presentes;

IV - nomes das partes dos processos e das autoridades presentes;

V - numero dos processos, origem, assunto, Conselheiro-Relator, Conselheiro

Revisor, registro sucinto dos votos do Relator e Revisor, alterayoes aprovadas e a

decisao com a indicayao dos votos.

9 1° A ata da sessao podera ser aprovada em ate duas sessoes subsequentes.

9 2° 05 Conselheiros terao prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentarem

ressalvas a ata, por escrito, contadas de sua aprovayao.

Art. 44 - A ocupayao dos lugares no Plenflrio sera a seguinte: a direita do Presidente

tera assento o Diretor-Geral, seguindo-se 05 Conselheiros por ordem de antiguidade

dos respectivos termos de posse.

Art. 45 - O Diretor-Geral da AGERGS participara das sessoes ordinarias e

extraordinarias do Conselho Superior.

Art. 46 - 05 Assessores, 05 titulares das Diretorias e 05 demais servidores

participarao das sessoes para o fim de prestar esclarecimentos, quando convocados

pelo Diretor-Geral, pelo Conselheiro-Presidente ou pelo Conselheiro-Relator do

processo em pauta.

Art. 47 - A parte, seu procurador habilitado ou o interessado representado no

processo administrativo, serao notificados pessoalmente, mediante correspondencia

com aviso de recebimento ou correspondencia eletr6nica com confirmayao de

recebimento, com anteced€mcia minima de 5 (cinco) dias, sobre a inclusao d

processo administrativo de seu interesse em pauta da sessao do Conselho Superior.
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Pan!lgrafo Unico: Caso a notificayao nao seja exitosa, 0 Gabinete da Presidencia

providenciara a notificayao mediante publicayao no Oiario Oficial do Estado.

Art. 48. Os processos pautados que eventualmente nao forem examinados na

sessao serao inscritos na pauta da pr6xima sessao.

Seyao 11

00 quorum

Art. 49 - Para a instalayao da sessao sera necessaria a presenya de 2/3 (dois teryos)

dos Conselheiros no exercicio do mandato.

S 1° Para a verificayao do quorum estabelecido no caput deste artigo, verificar-se-a 0

numero de Conselheiros regularmente empossados, incluindo-se os Conselheiros

em ausencias legais e os eventualmente impedidos.

S 2° Nao havendo quorum suficiente para a instalayao da sessao, aguardar-se-a por

30 (trinta) minutos. Nao havendo numero legal, lavrar-se-a ata da ocorrencia,

transferindo-se a pauta para a sessao subsequente.

S 3° Se, no curso da sessao 0 quorum minimo nao for mantido, 0 Conselheiro

Presidente a suspendera pelo periodo de 30 (trinta) minutos, registrando a

ocorrencia em ata.

S 4° Ultrapassado 0 periodo do paragrafo anterior, a sessao sera encerrada e

transferida a pauta remanescente para a sessao subsequente.

Art. 50 - 0 quorum para deliberayao do Conselho Superior sera a maioria simples

dos Conselheiros, satisfeito 0 quorum de instalayao da sessao, vedada a abstenyao;

Paragrafo Unico. Alterayoes deste Regimento Interno serao realizadas com a

aprovayao de maioria simples dos Conselheiros regularmente empossados.

CAPITULO 11

OA OROEM OOS TRABALHOS

Seyao I

Oa Pauta da Sessao Ordinaria

Art. 51 - A abertura, a conferencia de quorum para funcionamento do Conselho

Superior, a instalayao da sessao e seu encerramento competem ao Conselheiro-

p'O,;,eo,:," "'" "b";,",o, qoe ob"Narn a ,e'p""'a paota. �
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Art. 52 - A sessao ordinaria sera realizada em conformidade com a respectiva pauta,

na qual constara o seguinte:

I - Discussao e aprovac;:ao da ata da sessao anterior;

11 - Materias para deliberac;:ao;

111 - Exame e aprovac;:ao das minutas de resoluc;:oes e deliberac;:oes;

IV - Comunicac;:oes Diversas;

V - Assuntos Gerais.

Art. 53 - A ordem da pauta sera observada, salvo pedido de preferencia requerido

pelas partes ou proposta do Conselheiro-Presidente para sua inversao, desde que

devidamente aprovada pelo Conselho Superior.

Paragrafo unico. A preferencia na ordem de julgamento da pauta sera apreciada

pelo Conselheiro-Presidente e devera ser requerida pela parte ou seu procurador

habilitado a Secretaria Executiva em ate 30 (trinta) minutos antes do inicio da

sessao.

Art. 54 - A pauta sera assinada pelo Conselheiro-Presidente e, em relac;:ao as

materias para deliberac;:ao, contera a identificac;:ao do processo pelo numero e

assunto tratado, nome dos interessados e do Conselheiro-Relator e Revisor.

S 1° As materias para deliberac;:ao serao publicadas no Diario Oficial do Estado e

divulgadas no enderec;:o eletr6nico da AGERGS com antecedencia minima de 5

(cinco) dias.

S 2° A pauta sera afixada, para conhecimento publico, em local adequado, na sala

de recepc;:ao da Agencia, com antecedencia minima de 48 horas da data prevista

para o inicio da respectiva sessao.

Art. 55 - Verificada a existencia de quorum, o Conselheiro-Presidente declarara

instalada a sessao, submetendo a ata da sessao anterior a aprovac;:ao do Conselho

Superior, ocasiao em que os Conselheiros poderao requerer retificac;:oes,

supressoes ou acrescimos.

Art. 56 - Aprovada a ata da sessao anterior pelo Conselho Superior, o Conselheiro

Presidente submetera ao colegiado as materias para deliberac;:ao, se houver.

Art. 57 - As materias pautadas a serem deliberadas pelo Conselho Superior

constarao obrigatoriamente de expedientes administrativos.

Art. 58 - Encerrada a fase de materias constantes da pauta passar-se-a a fase de

Exame e aprovac;:ao das minutas de resoluc;:oes e deliberac;:oes, e posteriormente de

comunicac;:oes diversas.

S 1°. Realizadas as deliberac;:oes dos atos da sessao anterior, abrir-se-a o periodo

de 30 (trinta) minutos para as comunicac;:oes da Presidencia, dos Conselheiros e a

Direc;:ao-Geral, que independerao da inclusao em pauta.
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S 2° O Conselheiro-Presidente consultara cada Conselheiro, pela ordem de

antiguidade do mandato, e tambem o Diretor-Geral quanto a existencia de

comunicaçöes.

S 3° Durante as comunicaçöes cada Conselheiro e o Diretor-Geral poderao utilizar,

no maximo, o tempo de 5 (cinco) minutos.

S 4° As comunicaçöes do Diretor-Geral, alem de informes e esclarecimentos,

incluem as providencias adotadas para o cumprimento das deliberaçöes do

Conselho Superior realizadas na sessao anterior.

Art. 59 - Encerrada a fase de comunicaçöes, passar-se-a para assuntos gerais, se

houver.

Paragrafo unico. Os Assuntos Gerais poderao ser objeto de deliberaçao imediata do

Conselho Superior quando tiverem natureza urgente ou singela, caso em que a

deliberaçao independera de previa autuaçao.

Seçao ii

DA DISTRIBUIÇAo DOS PROCESSOS

Art. 60. A distribuiçao dos processos observara a rotatividade, verificada

rigorosamente a ordem de ingresso dos expedientes na Secretaria Executiva.

Art. 61. A distribuiçao dos processos no Conselho Superior dar-se-a ap6s serem

autuados e instruidos pelos 6rgaos competentes da AGERGS.

Art. 62. Cada processo sera distribuido a um Conselheiro-Relator e a um

Conselheiro-Revisor, sorteados dentre os Conselheiros em exercicio, exceto o

Conselheiro-Presidente.

Paragrafo Unico. Nao serao distribuidos processos ao Conselheiro-Presidente e aos

Conselheiros em ferias.

Art. 63. Caso o Relator e o Revisor estejam impedidos ou sejam suspeitos em

relaçao a determinado processo administrativo, declararao nos autos a causa,

remetendo-o a Secretaria Executiva para nova distribuiçao.

Art. 64. Nao havera distribuiçao dos processos administrativos para a relatoria e a

revisao no periodo que anteceder a 45 (quarenta e cinco) dias do termina do

mandato do Conselheiro.

Art. 65. Realizada a distribuiçao para o Conselheiro-Relator, os autos serao

conclusos para exame, ficando o pedido de vista condicionado a sua aprovaçao.

Paragrafo unico. Aplica-se o caput deste artigo ao Conselheiro-Revisor que estive

com os autos do processo administrativo .

.
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Art. 66. Coneluida a instruçäo do proeesso 0 Conselheiro Relator fara a elaboraçäo

do relat6rio e voto e, ap6s, eneaminhara 0 proeesso ao Conselheiro Revisor.

Paragrafo Unieo: Cabe ao Conselheiro Revisor revisar 0 Relat6rio quanto a sua

eorreçäo e deseriçäo dos fatos, bem eomo solieitar il Seeretaria Exeeutiva data para

inclusäo do proeesso em pauta.

Art. 67. 0 Conselheiro Relator examinara 0 proeesso e, se verifiear que a materia em

exame e objeto de entendimento sumulado por decisäo do Conselho Superior,

podera proferir deeisäo monoeratiea, eomunieando ao Conselho Superior.

Paragrafo unieo: Da deeisäo do Conselheiro Relator eabera reeurso ao Conselho

Superior.

Art. 68. Nos easos de deeisäo monoeratiea, fiea dispensado 0 eneaminhamento do

proeesso para revisäo.

91°. Havendo reeurso il deeisäo monoeratiea, a Seeretaria Exeeutiva do Conselho

Superior fara nova distribuiçäo il Conselheiro-Relator e Conselheiro-Revisor,

excluindo-se do sorteio 0 Conselheiro que emitiu a deeisäo em primeira instaneia.

92°. 0 Conselheiro que emitiu a decisäo em primeira instaneia estara impedido de

partieipar da votaçäo da materia em pauta no Conselho Superior.

Art. 69. Os easos de distribuiçäo por eonexäo seräo disciplinados em resoluçäo

pr6pria do Conselho Superior.

Seçäo III

Da diseussäo e votaçäo das materias

Art. 70 - As partes poderäo, ate 72 horas antes da sessäo, apresentar memoriais il

Seeretaria Exeeutiva, juntando e6pias em numero igual ao de Conselheiros.

Art. 71 - 0 Conselheiro-Presidente fara a leitura da materia de deliberaçäo, eom 0

numero do expediente, as partes e os interessados, bem eomo seu objeto, passando

a palavra ao Conselheiro-Relator.

Art. 72 - 0 relat6rio sera eserito e eontera neeessariamente a deseriçäo dos fatos,

bem eomo as principais alegaçöes das partes e eventuais interessados.

Art. 73 - Feita a leitura do relat6rio pelo Conselheiro-Relator, dar-se-a imediatamente

a palavra aos representantes dos delegatarios, do poder eoneedente e dos usuarios,

para que eada parte durante 0 periodo de 10 (dez) minutos, expliquem oralmente

suas razöes.
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9 10 О pedido de sustentayao огаl devera ser requerido а Secretaria Executiva ate

ЗО (trinta) minutos antes do іпісіо da sessao, mediante apresentayao do documento

de identificayao do requerente.

9 20 Caso mais de um representante dos delegatarios, do poder concedente ou dos

usuarios requeira а realizayao de sustentayao огаl, о periodo previsto по сариі sera

igualmente dividido entre os requerentes.

9 зо А sustentayao огаl sera iniciada реlо representante dos delegatarios,

sucedendo-se о representante do poder concedente е о dos usuarios , seguindo-se

de eventuais interessados, de acordo сот а ordem de inscriyao junto а Secretaria

Executiva.

Aгt. 74 - Concluidos о relat6rio е а arguiyao огаl, se houver, о Conselheiro

Presidente devolvera а palavra ао Conselheiro-Relator рага а apresentayao da

fundamentayao е voto. Ap6s sera dada а palavra ао Conselheiro Revisor рага

leitura de seu voto.

Paragrafo ипісо. О voto do Conselheiгo-Relator sera escrito, abrangendo а

fundamentayao е а conclusao, сот а indicayao da decisao а ser tomada ет carater

normativo, opinativo, autorizativo, executivo е pгopositivo, conforme о caso.

Aгt. 75 - Concluida а apresentayao dos votos dos Conselheiros Relator е Revisor о

presidente соlосага а materia ет discussao.

9 10 Durante о processo de discussao, cada Conselheiro podera manifestar-se uma

ипіса vez, реlо tempo de ate 5 minutos, podendo ser concedido, quando solicitado,

аІе АЗ minutos рага герІіса е Ігерlіса.

9 20 Ap6s о periodo de discussao, а palavra sera concedida рага questionamentos е

esclarecimentos especificos реlо Іетро тахіто de 2 minutos.

9 зо Durante а discussao os Conselheiros poderao requerer apresentayao Іеспіса ou

juridica Ьет сото а prestayao de esclarecimentos а ser realizada реlа Assessoria

ou pelos titulares das Diretorias, Ouvidoria е Gerencia de Energia Eletrica е Gas

Canalizado.

Aгt. 76 - Encerrada а discussao, о Conselheiгo-Presidente submetera а таІегіа а

votayao, iniciando-se а direita do Conselheiгo-Presidente, seguindo-se, nesta ordem,

os demais Conselheiros.

Aгt. 77 - О Conselheiгo podera modificar seu voto antes de pгoclamado о resultado.

Aгt. 78 - Е facultada а conversao do julgamento ет diligencia, а pedido de

Conselheiгo, ate о momento de pгoferir seu voto, о que devera ser submetido

apгovayao do Conselho Superior.
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Art. 79 - Durante 0 processo de discussao e vota�ao, qualquer Conselheiro podera

solicitar vista do processo, suspendendo-se a discussao elou a vota�ao, pelo prazo

de ate 5 (cinco) dias uteis, ap6s 0 qual 0 expediente retornara a pauta da pr6xima

sessao ordinaria, salvo a necessidade de dilige!ncia a area tecnica para

complementa�ao da analise do tema.

9 1° No caso da vista ser requerida por mais de um Conselheiro, 0 prazo sera

comum, permanecendo os autos na Secretaria Executiva para exame.

9 2° 0 pedido de vista sera formulado em observancia a ordem de vota�ao, sem

prejuizo da emissao de voto por outro Conselheiro.

9 3° Os votos proferidos antes da concessao de vista continuam validos, sendo

facultada a reforma do voto por seus respectivos prolatores ate a proclama�ao do

resultado final.

Art. 80 - Durante as sessoes, 0 Conselheiro-Presidente concedera a palavra aos

Conselheiros, pela ordem de solicita�ao. Os apartes somente serao concedidos com

autoriza�ao expressa do aparteado e dentro do seu tempo de manifesta�ao.

Art. 81 - A qualquer momento podera ser suscitada questao de ordem por

Conselheiro, a qual devera ser submetida imediatamente a delibera�ao do

Conselheiro-Presidente.

9 1° Considera-se questao de ordem toda duvida suscitada sobre a observancia e

interpreta�ao deste Regimento ou questao fatica debatida no processo em exame.

9 2° Quando a questao de ordem envolver interpreta�ao regimental devera ser

objetiva, com a indica�ao dos dispositivos cuja observancia se pretenda elucidar, e

referir-se a materia tratada na sessao.

9 3° 0 prazo para formula�ao ou contesta�ao da questao de ordem nao podera

exceder a 3 (tres) minutos.

9 4° Formulada a questao de ordem e facultada sua contesta�ao aos demais

Conselheiros, cabe ao Conselheiro-Presidente deliberar.

9 5° Em caso de discordancia apresentada pelo Conselheiro, a questao sera

submetida a decisao do Colegiado.

9 6° E facultado aos titulares das Diretorias, da Ouvidoria e da Gerencia de Energia

Eletrica e Gas Canalizado suscitar questao de ordem durante a sessao a fim de

esclarecerem aspectos faticos ou dispositivos regimentais aplicaveis a delibera�ao

do Conselho Superior.

Art. 82 - 0 Conselheiro nao podera eximir-se de votar as materias submetidas a

aprecia�ao do Conselho Superior, ressalvadas as hip6teses de impedimento,

suspei�ao, que deverao ser imediatamente comunicadas ao Conselheiro-Presidente.
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Parágrafo unico. o impedimento e a suspeiCáo deverâo ser justificados e acolhidos

pelo Conselho Superior, salvo se fundamentados em questâo de foro intimo.

Art. 83 - A votaŷâo será considerada encerrada quando o ultimo Conselheiro tiver

proferido seu voto. Após o Conselheiro-Presidente proclamará o resultado.

Art. 84 - O Conselheiro que desejar fazer deciaraŷâo de voto, o fará verbalmente

logo após a votaŷâo, ou a apresentará, por escrito, até 48 horas após o

encerramento da sessâo, fazendo-a integrar a ata da próxima sessâo.

Art. 85 - Os votos dos Conselheiros Relator e Revisor deverâo estar disponiveis em

caráter reservado, exciusivamente aos membros do Conselho Superior, com

antecedëncia minima de 2 (dois) dias.

Art. 86 - Nâo participarâo do julgamento os Conselheiros que nâD tenham assistido

ao relatório ou á discussâo, á exceŷâo daqueles que se declararem esclarecidos, o

que deverá ser registrado em ata.

Art. 87 - O término do mandato do Conselheiro nâD afeta o voto já proferido.

Art. 88 - As decisóes do Conselho Superior de caráter regulatório serâo objeto de

resoluŷâo e as decisóes de aplicaŷâo interna serâo objeto de deliberaŷâo.

91° As resoluŷóes do Conselho Superior serâo publicadas no Diário Oficial do

Estado.

92°. Após a decisâo do Conselho Superior, serâo disponibilizados no endereŷo

eletrânico da AGERGS na Internet a Resoluŷâo emitida, os votos proferidos pelos

Conselheiros Relator e Revisor e a respectiva Ata da sessâo do Conselho Superior.

CAPITULO III

DO PEDIDO DE RECONSIDERAC;Ao

Art. 89. Da decisâo originária emitida em unica instância pelo Conselho Superior

cabe pedido de reconsideraŷâo no prazo de 10 (dez) dias contados da publicaŷâo no

Diário Oficial do Estado.

9 1° O pedido de reconsideraŷâo nâD tem efeito suspensivo.

9 2° Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparaŷâo decorrente da

execuŷâo da decisâo, o Conselheiro-Relator poderá, de oficio ou a requerimento,

dar efeito suspensivo ao pedido de reconsideraŷâo em decisâo irrecorrivel.

Art. 90. Constituem pressupostos para o pedido de reconsideraŷâo a legitimidade

tempestividade e o interesse processual.
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Paragrafo unico. Saa legitimados para 0 pedido de reconsidera�ao 0 poder

concedente, os delegatarios do servi�o publico e os usuarios ou terceiros cujos

direitos ou interesses forem afetados pela decisao do Conselho Superior.

Art. 91. Constituem pressupostos especificos para 0 pedido de reconsidera�o:

I - ofensa a dispositivo constitucional ou legal;

11 - fato superveniente à decisâo do Conselho Superior;

111 - erro material da decisao.

Art. 92. 0 pedido de reconsidera�ao sera formulado por escrito, com as razôes de

falo e de direito que fundamenlam a prelensao, acompanhado dos documenlos

julgados necessarios pelo requerenle.

Art. 93. Recebido 0 pedido, sera realizada a distribui�aa do expediente a novo

relalor, dispensada a designa�ao de revisor.

Art. 94. Havendo interessados representados no processo adminislralivo, serâo

estes nolificados com prazo comum de 10 (dez) dias para manifesta�ao.

Art. 95. Para 0 exame do pedido de reconsidera�ao, 0 relalor podera encaminhar 0

processo adminislralivo às areas lécnicas da Agência para instru�ao e manifesla�ao

no prazo maximo de 15 (quinze dias).

Paragrafo unico. Após a decisâo do Conselho Superior, serâo disponibilizados na

Inlernet 0 voto proferido pelo Conselheiro Relator do pedido de reconsidera�o, a

Resolu�ao decisória e a respectiva Ala da sessao do Conselho Superior.

TITULOV

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 96 - A elei�ao para Conselheiro-Presidenle ocorrera no mês de novembro dos

anos impares, em sessâo extraordinaria, convocada com anlecedência minima de

15 (quinze) dias do lérmino do mandato em vigor.

S 10 Para fins do processo eleitoral de que trata 0 caput do presente artigo, as

candidaturas deverao ser protocoladas na Secretaria do Conselho Superior da

AGERGS com, no minimo, 3 (três) dias uteis de antecedência da sessao

extraordinaria de elei�o.

S 20 A elei�ao sera por voto secreto, após verificada a presen�a da maioria simples

dos Conselheiros presentes na sessao.

S 30 Sera considerado eleito 0 candidalo que obliver a maioria dos volos validos.

Art. 97 - Instalada a sessao extraordinaria, sera escolhido 0 Coordenador da elei�aa

mediante aprova�ao da maioria simples dos Conselheiros.
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Art. 98 - As cedulas de votacäo conteräo os nomes dos candidatos e seräo

rubricadas pelo Coordenador.

Art. 99 - O Conselheiro Coordenador do processo eleitoral anunciara a Ordem do

Dia, bem como os nomes dos candidatos inscritos e colocara a palavra a disposiCäo

para o encaminhamento das candidaturas, por ordem de sorteio, o que podera ser

feito pelos pr6prios candidatos ou por outro Conselheiro.

Art. 100 - A eventual desistencia de todas as candidaturas implicara a suspensäo do

processo pelo prazo de ate 60 (sessenta) minutos ou ate a pr6xima sessäo a ser

marcada.

Paragrafo Unico. Passado o prazo previsto no Caput e näo havendo candidaturas

devera ser convocada imediatamente nova sessäo extraordinaria.

Art. 101 - O processo de votacäo sera iniciado pela ordem inversa de antiguidade do

Conselheiro no Conselho Superior.

Art. 102 - Terminada a votacäo, a apura<;:äo dos votos sera realizada de imediato

pelo Coordenador do processo eleitoral a vista dos presentes.

Art. 103 - Realizada a contagem dos votos, o resultado sera anunciado pelo

Coordenador da eleicäo.

Paragrafo unico. Em caso de empate, proceder-se-a a segunda votacäo.

Permanecendo o empate, sera considerado eleito o Conselheiro com o mandato

mais antigo.

Art. 104 - Näo havendo impugnacäo, sera proclamado, pelo Conselheiro

Coordenador do procedimento eleitoral, o resultado final, com a indicacäo do eleito.

Art. 105 - O mandato do Conselheiro-Presidente sera de 2 (dois) anos contados de

sua posse no referido cargo, a qual ocorrera imediatamente ap6s o termino do

mandato em curso.

Art. 106. Nas suas ausencias e impedimentos o Conselheiro-Presidente sera

substituido por Conselheiro eleito entre seus pares.

910 A eleicäo do Conselheiro Substituto se dara em ate 60 (sessenta) dias ap6s a

eleicäo do Conselheiro-Presidente, mediante voto secreto, aplicando-se, no que

couber, as regras para a eleicäo do Conselheiro-Presidente.

920 Nas ausencias e impedimentos do Conselheiro - Presidente e do Conselheiro

Substituto, este sera substituido pelo Conselheiro com o mandato mais antigo.

Art. 107 Em caso de vacäncia, proceder-se-a a nova eleicäo para completar o

mandato do Presidente do Conselho Superior.
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TITULO VI

DAS DISPOSI<;OES FINAIS

Art. 108 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas em decorréncia da aplica�ao do

presente Regimento serao resolvidos pelo Conselho Superior da Agéncia Estadual

de Regula�ao dos Servi�os Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS.
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