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RESOLUÇÃO NORMATIVA N° REN 28, de 18 de outubro de 2016.

SESSÃO N° 69/2016

Dispõe sobre os atos administrativos 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 nO 10.931, de 09 de janeiro de

1997,e

• Considerando que a competência é requisito de validade dos atas

administrativos;

• Considerando a necessidade de atualização da Deliberação n.o 01/98,

que trata das competências dos órgãos da AGERGS para a expedição dos atas

administrativos;

• Considerando que a definição de competências dos diversos órgãos da

Agência para a expedição dos atas administrativos constitui medida que favorece a

interlocução da Agência com os agentes regulados, o Governo e a sociedade;

• Considerando que a definição de competências proporcionará maior

transparência e eficácia dos atas administrativos emitidos pela Agência;

• Considerando a necessidade de qualificar os atas administrativos e a

gestão dos documentos expedidos pela Agência;

RESOLVE:

Art. 1° Esta norma visa disciplinar os principais atas administrativos da A�RGS' �

estabelecendo a competência para sua emissão.
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Art. 2°. É da competência exclusiva do Conselho Superior a expedição de:

I - Ata do Conselho Superior: documento que registra os assuntos apreciados pelo

Conselho Superior em sessão pública;

11 - Resolução: ato que expressa manifestação do colegiado em matéria regulatória,

de conteúdo normativo (REN), decisório (RED) e homologatório (REH);

111 - Deliberação: ato que tem por objetivo disciplinar matéria administrativa interna

da Agência.

IV - Súmula: registra o entendimento resultante de reiteradas decisões do Conselho

Superior, conforme Resolução do Conselho Superior n.o 627/07.'!J 1° - A Resolução

Normativa (REN) será emitida para disciplinar, de modo geral, aspectos dos serviços

públicos delegados regulados pela AGERGS, bem como para alterar o Regimento

Interno, na forma do art. 3°, I, g, do Decreto Estadual n.o 39.061/98.

'!J 2° - A Resolução Decisória (RED) será emitida para atos de conteúdo decisório,

como, dirimir conflitos entre usuários e agentes regulados e destes entre si, decidir

recursos, fixar tarifas e impor penalidades.

'!J 3° - A Resolução Homologatória (REH) será emitida para homologar atos de outros

entes ou órgãos, em cumprimento à Lei Estadual n.o 10.931/97.

'!J 4° - A resolução que apresentar dispositivos de espécies diversas serà classificada

de acordo com a que for preponderante.

'!J 5° - A classificação apresentada no inciso 11 deste artigo não prejudica a emissão

de resoluções de conteúdo diverso, não enquadráveis nas categorias nele

elencadas.

Art. 3°. Compete exclusivamente ao Conselheiro-Presidente, e na ausência deste,

ao Conselheiro-Presidente Substituto, a assinatura dos contratos e convênios

celebrados pela AGERGS, bem como os atos de aditamento e de extinção de tais

ajustes. \....�
Art. 4°. É da competência exclusiva do Diretor-Geral a expedição de:
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1 - Instruc;ao Normativa: ato que estabelece determina90es especificas sobre 0

modo e forma de execu9ao dos servi90s publicos delegados, em conformidade com

as resolu90es normativas expedidas pelo Conselho Superior;

11 - Despacho: ato de conteudo decis6rio emitido em processos administrativos

submetidos a sua aprecia9ao.

111 - Termo de Ajustamento de Conduta: compromisso celebrado entre 0 delegatario

fiscalizado e a AGERGS, alternativamente a imposi9ao de penalidade, conforme

condi90es e procedimento definidos em norma regulat6ria especifica.

IV - Auto de Infra9ao: ato destinado a imposi9ao de san9ao aos delegatarios de

servi90s publicos, contendo os dispositivos legais, regulamentares e/ou contratuais

violados pelo agente.

Art. 5°. E competencia comum do Conselho Superior, do Conselheiro-Presidente e

do Diretor-Geral a emissao de:

1 - Portaria: ato destinado a expedi9ao de determina90es internas gerais, a

designa9ao de servidores para fun90es especiais, para a instaurac;ao de sindicancia

e de processo administrativo disciplinar e, ainda, para 0 reconhecimento de direitos

ou situa90es funcionais individuais;

11 - Oficio Circular: comunica9ao externa remetida a mais de um destinatario

simultaneamente e com 0 mesmo teor;

111 - Circular: comunica9ao escrita, de carater uniforme e interno, expedida aos

servidores da AGERGS.

Art. 6°. E da competencia dos servidores integrantes das Diretorias de Qualidade e

de Tarifas e da Gerencia de Energia Eletrica e Gas Canalizado a expedi9ao de:

1 - Relat6rio de Fiscaliza9ao: documento emitido pela Equipe de Fiscaliza9ao que

consolida 0 resultado da a9ao fiscalizadora da AGERGS;

11 - Relat6rio de Acompanhamento de Fiscaliza9ao: documento que visa a monitorar

o cumprimento de determina90es da AGERGS, a corre9ao de procedimentos e de

condutas nao-conformes com a legisla9ao e com os instrumentos de d a9ao, e�

avaliar as manifesta90es dos delegatarios;
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111 - Termo de Notifica�âo: documento remetido aos delegatarios fiscalizados para

conhecimento das constata�öes, nâo-conformidades, determina�öes e

recomenda�öes contidas no Relat6rio de Fiscaliza�âo, oportunizando a

manifesta�âo do agente;

IV - Nota Tècnica: documento que serve de orienta�âo tècnica para as resolu�öes

normativas emitidas pelo Conselho Superior.

Art. 7°. E competência comum dos 6rgâos da Agência, observadas suas respectivas

atribui�öes, a emissâo dos seguintes atos:

1 - Memorando: ato de comunica�âo entre os 6rgâos da Agência;

11 - Oficio: comunica�âo escrita remetida para autoridades publicas ou particulares,

em carater oficial;

111 - Certidâo: ato que reproduz fielmente 0 conteudo de atos ou fatos registrados em

processos, livros ou outros documentos, podendo ser de inteiro teor ou de modo

resumido;

IV - Ordem de Servi�o: ato que tem por finalidade, para efeitos desta Norma, dar

inicio formal a execu�âo de contratos celebrados com a AGERGS;

V - Atestado: ato pelo qual se comprova atos ou situa�öes de conhecimento da

AGERGS;

VI - Apostila: ato declarat6rio de situa�âo anterior criada por lei ou por contrato,

equivalente à averba�âo.

VII - Informa�âo: ato administrativo opinativo de caràter tècnico, emitido pelos

servidores sobre assunto submetido formalmente à sua considera�âo.

VIII - Encaminhamento: ato administrativo adotado para remeter expedientes

administrativos aos diversos 6rgâos da AGERGS com solicita�âo de providências ou

para conhecimento.

� 1° - Os atos de comunica�âo oficial da AGERGS aos representantes dos Poderes

de Estado, ministros e secretarios serâo emitidos pelo Conselheiro-Presidente ou, na

ausência deste, pelo Conselheiro-Presidente Substituto ou pelo Dir 0 Geral,

sucessivamente.
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S 2° - Os atos elencados neste artigo, il exceyăo das informayoes e das ordens de

serviyo, serăo emitidos pelos responsaveis por cada 6rgăo e, na ausencia deste, por

seus respectivos substitutos.

S 3° - A emissăo de ordens de serviyo compete preferencialmente aos gestores dos

contratos e, na ausencia destes, aos responsaveis pelos respectivos 6rgăos.

S 4° - Os assuntos de interesse pessoal, funcional ou que expressem entendimento

dos servidores sobre questoes relacionadas ao trabalho que năo Ihes sejam

atribuidas formalmente deverăo ser manifestados aos respectivos chefes imediatos

mediante requerimento.

S 5° - Os titulares dos 6rgăos da Agencia poderăo delegar formalmente a emissăo

dos atos previstos neste artigo para outro(s) servidor(es), quando cabivel.

Art. 8°. Todos os atos administrativos serăo datados e receberăo numerayăo

sequencial e anual, bem como a sigla referente ao 6rgăo emissor, il exceyăo das

sumulas, resoluyoes, deliberayâes e instruyoes normativas, quanto il numerayăo,

que sera sequencial e continua.

Art. 9°. Serăo publicados no Diario Oficial do Estado as resoluyoes e sumulas do

Conselho Superior, as instruyoes normativas e as portarias, bem como todos os

demais atos previstos em lei.

Art. 10. Os casos omissos e as duvidas surgidas em decorrencia da aplicayăo da

presente Deliberayăo serăo resolvidos pela Conselho Superior da Agencia Estadual

de Regulayăo dos Serviyos Publicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS.

Art. 11. Esta Resoluyăo entra em vigor 30 dias ap6s sua publicayăo.

Art. 12. Revogam-se as disposiyoes em contrario.
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Agfmcia Estadual de Regulaqao dos SeNiqos Publicos Delegados do Rio Grande do

Sul- AGERGS, Sala de Sessoes nselho Superior, em 18 de outubro de 2016.

Santini

�1f!.;Oj A�
Eleon6ra da Silva Martins

Conselheira - Revisora

Joao

COl selheiro - Relator

Conselheiro
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