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RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 29 de 18 de outubro de 2016.
SESSÃO n.o 69/2016

Disciplina o processo administrativo

regulatório.

CONSELHO SUPERIOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS

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

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nO 10.931, de 09 de janeiro

de 1997, e

Considerando a ausência de legislação estadual para disciplinar o processo

administrativo no âmbito da Administração Pública;

Considerando a importância de estabelecer regramento geral da Agência para a

tramitação de seus processos administrativos regulatórios;

Considerando que a existência de regras para o processo administrativo

possibilita aos poderes concedentes dos serviços delegados regulados pela

AGERGS, aos delegatários, aos usuários e aos demais interessados o exercício

das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório;

Considerando que a atuação da Agência em conformidade com o processo

administrativo regrado favorece a segurança jurídica, a transparência de

informações e o melhor cumprimento dos seus fins institucionais;

Considerando o que consta no expediente administrativo n.O 001972-39.00/15-0;

RESOLVE:

CAPITULO I

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULATÓRIO

Art. 1°. Para fins desta Norma, considera-se:
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I - Audiência Pública: sessão pública presencial, destinada a oportunizar as

manifestações verbais dos representantes do poder concedente, delegatários,

usuários e da sociedade em geral, constituindo instrumento de apoio às decisões

daAGERGS;

11 - Consulta Pública: meio de coleta de opiniões e sugestões, realizada mediante

intercâmbio documental, em que os delegatários, usuários e demais interessados

apresentam manifestações escritas para subsidiar as decisões da AGERGS.

111 - Interessados: poder concedente dos serviços públicos delegados regulados

pela Agência, delegatários, usuários e cidadãos em geral;

IV - Pertinência temática: nexo material entre os fins institucionais do legitimado

no processo administrativo e a demanda submetida à AGERGS.

Art. 20• No exercicio das competências previstas na Lei Estadual n.o 10.931/97, a

AGERGS observará os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, eficiência,

interesse público e motivação dos atos administrativos, assegurando ainda a

ampla defesa e o contraditório.

Art. 30• No processo administrativo, a AGERGS observará, entre outros, os

seguintes critérios:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

11 - independência decisória;

111 - objetividade no atendimento ao interesse público, vedada a promoção

pessoal de seus servidores ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo

previstas em lei;
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VI - adequayao entre meios e fins, vedada a imposiyao de obrigayoes, restriyoes

e sanyoes em medida superior aquelas necessarias ao atendimento do interesse

publieo;

VII - indieayao dos pressupostos de fato e de direito que determinarem as

decisoes da Agencia;

VIII - observaneia das formalidades esseneiais a garantia dos direitos dos

poderes eoneedentes, delegatarios, usuarios e demais interessados;

IX - c1areza e transparencia das deeisoes, de modo a propiciar 0 adequado grau

de eerteza, seguranya e respeito ao direito dos interessados;

X - interpretay80 da norma administrativa da forma que melhor garanta a sua

finalidade e os objetivos institueionais da Agemcia, vedada a aplieayao retroativa

de nova interpretayao;

XI - impulsao de ofieio do proeesso administrativo, sem prejuizo da atuayao dos

interessados;

XII - proibiy80 de eobranya de despesas proeessuais, salvo as exigidas em lei;

XIII - eeleridade de atuayao, a fim de tornar efieazes as deeisoes regulat6rias.

CAP(TULO 11

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 4°. AGERGS produzira atos somente por eserito, em vernaeulo, eom a data e

o loeal de sua emissao, e a assinatura, grafiea ou eletr6niea, do servidor ou

autoridade responsavel.

I - neguem, Iimitem ou afetem direitos ou interesses;

Art. 5°. Os atos administrativos deverao ser motivados, com indieayao dos fatos e

dos fundamentos que os justifiquem, quando:

T' 11 - imponham ou agravem deveres, eneargos ou sanyoes;
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111 - decidam recursos e pedidos de reconsiderac;âo;

IV - deixem de aplicar jurisprudência ou entendimento firmado sobre a questâo ou

discrepem de pareceres, notas têcnicas, propostas e relat6rios oficiais;

V - importem anulac;âo, revogac;âo, suspensâo ou convalidac;âo de ato

administrativo.

Parâgrafo unico. A motivac;âo deve ser explicita, c1ara e congruente, podendo

consistir em declarac;âo de concordância com fundamentos de anteriores

pareceres, informac;öes, decisöes ou notas têcnicas, que, neste caso, serâo parte

integrante do ato.

Art. 6°. A Administrac;âo deve anular seus pr6prios atos, quando eivados de vfcio

de legalidade, e pode revogâ-Ios por motivo de conveniência ou oportunidade,

respeitados os direitos adquiridos.

Parâgrafo unico. Serâ assegurada ao beneficiârio do ato a oportunidade de

manifestac;âo prêvia â anulac;âo ou revogac;âo do ato no prazo de 10 (dez) dias

uteis.

Art. 7°. Em decisâo na qual se evidencie nâo acarretarem lesâo à AGERGS ou

ao interesse publico, nem prejuizo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos

sanâveis poderâo ser convalidados pela Agência.

CAPiTULO 111

DOS LEGITIMADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 8°. Sâo legitimados no processo administrativo como interessados:

1 - pessoas fisicas ou juridicas que os iniciem como titulares de direitos ou

interesses individuais ou no exercicio do direito de petic;âo e representac;âo;

11 - aqueles que, sem terem iniciado 0 processo, têm direitos ou interesses que

po m ser afetados pela decisâo a ser adotada;

7-
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III - as organizac;;oes e associac;;oes representativas, no tocante a direitos e

interesses coletivos ou individuais homogeneos de seus interessados; e

IV - as pessoas ou as associac;;oes legalmente constituidas, quanto a direitos ou

interesses difusos.

Paragrafo unico. A atuac;;ăo dos legitimados previstos nos incisos III e IV deste

artigo dependera da comprovac;;ăo da pertinencia tematica.

Art. 90• Os interessados tem os seguintes direitos perante a AGERGS, sem

prejuizo de outros reconhecidos em normas legais, regulamentares e contratuais:

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores;

II - ter ciencia da tramitac;;ăo de processos administrativos e das respectivas

decisoes;

III - ter vista dos autos na sede da Agencia;

IV - obter c6pias de documentos mediante o requerimento e o pagamento das

respectivas despesas;

V - formular alegac;;oes e apresentar provas, na forma prevista nesta Resoluc;;ăo;

VI - fazer-se assistir facultativamente por advogado, salve quando for obrigat6ria

a sua representac;;ăo processual;

VII - ser notificado para formular suas alegac;;oes antes de decisăo que possa

causar gravame ă sua situac;;ăo.

Art. 10. Săo deveres dos interessados, sem prejuizo de outros que Ihes sejam

assegurados em normas legais, regulamentares e contratuais:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fe;

IV - prestar as informac;;oes que Ihes forem solicitadas e colaborar para o

esclarecimento dos fatos e a regular tramita9ăo do processo administrativo. î'\..

v�
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Art. 11. Terao prioridade na tramitayao na AGERGS os processos administrativos

em que figure como interessado direto:

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

11 - portadores de deficiencia, fisica ou mental;

III - portadores de tuberculose ativa, esclerose multipla, neoplasia maligna,

hanseniase, paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doenya de

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,

estados avanyados da doenya de Paget (osteite deformante), contaminayao por

radiayao, sindrome de imunodeficii'mcia adquirida, ou outra doenya grave, com

base em conclusao da medicina especializada.

91° 0 interessado na obtenyao do beneficio devera requere-Io ao Oiretor-Geral,

juntando prova de sua condiyao.

9 2° Nao obsta a prioridade de que trata este artigo 0 diagn6stico posterior ao

inicio do processo administrativo.

9 3° Oeferida a prioridade, os autos receberao identificayao pr6pria que evidencie

o regime de tramitayao prioritaria.

CAPiTULO IV

00 IMPEDIMENTO E DA SUSPEIl:;AO

Art. 12. E impedido de atuar em processo administrativo 0 servidor ou a

autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na materia;

11 - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou

representante, ou se tais situayoes ocorrerem quanto ao c6njuge, companheiro

ou parente e afins ate 0 terceiro grau na linha reta e colateral;
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111 - esteja litigando judicial ou administrativamente сот о interessado ou

respectivo сбпjugе ou companheiгo;

IV - tenha exercido atividade nas empresas delegatarias reguladas pela

AGERGS nos 12 (doze) meses anteriores а posse.

дгt. 1 з. Д autoridade ou seгvidor que incorrer ет impedimento deve comunicar о

fato а autoridade competente, abstendo-se de atuar.

Paragrafo unico. Д omissao do dever de comunicar о impedimento constitui falta

grave, рага efeitos disciplinares.

дгt. 14. Pode ser arguida а suspei<;:ao de autoridade ou seгvidor que tenha

amizade intima ou inimizade not6ria сот algum dos interessados ou сот os

respectivos сбпjugеs, companheiгos, parentes е afins ate о terceiro grau па linha

reta е colateral.

Paragrafo unico. О indeferimento da alega<;:ao de suspei<;:ao podera ser objeto de

recuгso, sem efeito suspensivo, па foгma е prazos desta Resolu<;:ao.

дгt. 15. Д autoridade ou seгvidor podera, а seu criterio, declarar-se suspeita рага

atuar ет processo administrativo, declinando ou пао о respectivo motivo.

CApiTULO V

ОД FORMA, ТЕМРО Е LUGAR OOS ATOS 00 PROCESSO

дгt. 16. Os atos do processo administrativo пао dependem de forma determinada

senao quando а lei expressamente а exigir.

э 10 Salvo imposi<;:ao legal, о reconhecimento de firma do interessado somente

sera exigido quando houver duvida sobre sua autenticidade.

дгt. 17. Os atos do processo devem realizar-se ет dias uteis, preferencialmente

по horario normal de funcionamento da AGERGS.
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Pan3grafo unieo. Serāo eoncluidos depois do horario normal 05 atos ja iniciados,

eujo adiamento prejudique O eurso regular do proeesso OU eause dano aos

interessados OU ii AGERGS.

CAPiTULOVI

OA COMUNICAC;AO OOS ATOS OO PROCESSO

Art. 18. Oevem ser objeto de intima9ā0 05 atos do proeesso que resultem em

imposi9ā0 de deveres, 6nus, San9ōeS OU restri9ā0 ao exercicio de direitos e

atividades, bem eomo a presta9ā0 de informa9ōes e a apresenta9ā0 de

doeumentos e de manifesta9ōes proeessuais.

9 12 A intima9ā0 devera eonter:

I - identifica9ā0 do intimado;

II - finalidade da intima9ā0;

III - indiea9ā0 dos fatos e fundamentos legais pertinentes, quando se tratar de

deeisāo;

IV - prazo para o eumprimento da medida, quando eouber;

V - prazo para interposi9ā0 de reeurso ou eontrarrazōes, quando eouber.

9 22 A intima9ā0 para manifesta9ā0, presta9āo de informa9ōes ou apresenta9āo

de doeumentos sera realizada para eumprimento no prazo de 10 (dez) dias uteis,

prorrogaveis por igual prazo, a requerimento justificado do interessado, formulado

no prazo inieial.

9 30 Em easo de perigo de dano irreparavel ou de difieil repara9ā0, a AGERGS

podera intimar o interessado para eumprimento da medida no prazo de ate 5 (\

(eineo) dias. v., \
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94° A intimayào podera ser efetuada per ciencia no processo, por via posta I com

aviso de recebimento ou outro meio que assegure a ciencia do interessado.

9 5° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicilio

indefinido, a intimar;:ao deve ser efetuada por meio de publicayào oficial ap6s a

tentativa de um dos meios de intimar;:ao referidos no 9 4° deste artigo.

9 6° Considera-se operada a intimar;:ao por escrito com sua entrega no enderer;:o

fornecido pelo interessado.

97° Quando o interessado estiver representado por procurador, a este serao

remetidas as intimar;:oes, salvo disposiyào em contrario.

Art. 19. Constitui onus do interessado informar seu enderer;:o para

correspondencia e o de seu procurador, quando houver, bem como as alterar;:oes

posteriores.

Art. 20. O desatendimento da intimar;:ao nao importa o reconhecimento da

verdade dos fatos, nem a renuncia a direito pelo intimado.

Art. 21. Os interessados poderao atuar no processo a qualquer tempo,

recebendo-o no estado em que se encontrar, observado o seguinte:

I - nenhum ato sera repetido em razao de sua inèrcia;

II - no prosseguimento do processo, sera garantido direito de ampia defesa e

contradit6rio.

CAP(TULO VII

DO INiclO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 22. O processo administrativo sera instaurado de oficio ou a requerimento do

interessado.
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Art. 23. O requerimento inicial do interessado deverá ser formulado ao

Conselheiro-Presidente ou ao Diretor-Geral da AGERGS, por escrito,

apresentando os seguintes dados:

I - identificacáo do interessado ou de quem o represente;

II - domicilio do requerente ou local para recebimento de intimac6es;

III - formulacáo do pedido, com exposicáo dos fatos e de seus fundamentos;

IV - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

S 10 Em caso de representaCáo do interessado, será obrigatória a juntada da

respectiva procuraCáo aos autos do processo administrativo.

S 20 O requerimento para a instauracáo de processo administrativo decorrente de

Solicitacáo de Ouvidoria deverá ser formulado para a Ouvidoria da AGERGS e

observar os requisitos previstos nos incisos I a III deste artigo.

Art. 24. E vedada a recusa imotivada de documentos pela AGERGS, devendo o

servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Parágrafo unico. Constatada a ausencia de elementos essenciais ao

requerimento, o interessado terá o prazo de 10 (dez) dias para suprimento da

falha, sob pena de arquivamento do processo administrativo, salvo se sua

tramitaCáo for de interesse publico.

Art. 25. Salvo as Solicitac6es de Ouvidoria, os pedidos formulados perante a

AGERGS deveráo integrar processo administrativo especifico.

Art 26. Recebido e autuado o pedido, o Diretor-Geral despachará o processo

administrativo aos órgáos competentes da AGERGS para a instrucáo processual. \

>L

CAPITULO VII I

DA INSTRU<;:Ao PROCESSUAL
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Ап. 27. As atividades de iпstгщ:ао destinadas а averiguar е comprovar as

iпfогmас;:беs е fatos necessarios а tomada de decisao realizam-se de oficio, sem

prejuizo da atuac;:ao probat6ria dos interessados.

Ап. 28. Sao inadmissiveis по processo administrativo as provas obtidas рог

meios ilicitos.

Ап. 29. СаЬе ао interessado а prova dos fatos que tenha alegado, arcando сот

as respectivas despesas, sem prejuizo do dever atribuido ао 6rgao competente

da AGERGS рага а instruc;:ao do pгocesso.

Ап. 30. Somente poderao ser recusadas, mediante decisao fundamentada, as

provas pгopostas pelos interessados quando sejam ilicitas, impertinentes,

desnecessarias ои protelat6rias.

Ап. 31. Quando а materia do pгocesso envolver assunto de interesse geral, о

Conselho Superior podera, antes da decisao do pedido е de forma motivada,

realizar аudiЕ!Псiа pubIica, па forma da legislac;:ao especifica, desde que пао

acarrete prejuizo aos interessados, ао seгvic;:o pubIico regulado ои а AGERGS.

Paragrafo unico. As сопtгiЬuiс;:беs recebidas ет audiencia pubIica constarao de

ata especifica е serao analisadas pelos 6rgaos competentes da Agencia рог

ocasiao da instruc;:ao processual.

Ап. 32. А consulta pubIica devera ser realizada previamente а apгovac;:ao de

геsоluс;:беs noгmativas que afetem os interesses do poder concedente,

delegatarios е usuarios dos seгvic;:os pubIicos regulados pela AGERGS.

э 10 Complementaгmente а consulta pubIica, е facultada а realizac;:ao de

audiencia pubIica ет razao das peculiaridades da погта е de sua abrangencia,

de forma а ampliar а рапјсјрас;:ао social.

э 20 As сопtгiЬuiс;:беs recebidas ет consulta е audiencia pubIicas serao

examinadas pelas diretorias tecnicas, cujos pareceres serao disponibilizados па

pagina еlеtгбпiса da AGERGS па Internet.
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Art. 33. Quando dados, atuayoes ou documentos solicitados aos interessados

forem necessarios a apreciayao do pedido formulado, o naD atendimento no

prazo fixado pela AGERGS para a respectiva apresentayao implicara

arquivamento do processo, salvo se a sua tramitayao for de interesse publico.

Art. 34. Em casa de risco iminente de dane ou grave prejuizo para o serviyo

publico regulado e para os seus usuarios, o Diretor-Geral ou o Conselheiro

Relator do processo administrativo, de oficio ou a pedido do interessado,

poderao, motivadamente, adotar providencias acautelat6rias.

9 10 O interessado sera intimado para manifestayao previa no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, saIvo se o decurso desse prazo puder acarretar danas

irreversiveis ou de dificil reparayao.

9 20 A decisao acautelat6ria e recorrivel na forma e prazos desta Resoluyao.

9 30 O recurso sera admitido sem efeito suspensivo.

CAPiTULOX

DA DECISAo

Art. 35. A AGERGS tem o dever de emitir decisao expressa nos processos

administrativos, bem como responder as solicitayoes, reclamayoes ou denuncias,

em materia de sua competencia.

Art. 36 - As decisoes da AGERGS no processo administrativo serao proferidas

pelo Diretor-Geral, em primeira instancia, ou de forma originaria, pelo Conselho

Superior, conforme disposto no Regimento Interno da Agencia e em normas

especificas.

Paragrafo unico. As decisoes serao objeto de intimayao aos interessados, com a 1\

informayao do prazo recursal, quando couber. \.

"--
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Art. 37 - As decisóes do Diretor-Geral serao passíveis de recurso ao Conselho

Superior no prazo estabelecido nesta Resoluyao.

Art. 38. A decisao do Conselho Superior será proferida na forma do Regimento

Interno da AGERGS.

Art. 39. A AGERGS, considerando as peculiaridades do caso concreto, poderá

firmar Termo de Ajustamento de Conduta com 0 interessado, a fim de

estabelecer 0 conteúdo do ato terminatívo do processo, desde que a opyao,

devidamente motivada, seja consensual e compatível com 0 interesse público.

CAPiTULO XI

DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Art. 40. A autoridade competente para decidir 0 recurso poderá confirmar,

modificar, anular ou revogar. total ou parcialmente, a decisao recorrida.

Art. 41. Das decisóes emitidas pelo Diretor-Geral cabe recurso ao Conselho

Superior, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da ciencia ou divulgayao

oficial da decisao recorrida, em face das razóes de legalidade e de méríto.

Parágrafo único. 0 recurso será dírigido ao Diretor-Geral, que intimará 05 demais

interessados para apresentayao de contrarrazóes no prazo de 10 (dez) dias,

contado a partir da intimayao.

Art. 42. Se naD reconsiderar a decisao no prazo de 10 (dez) dias, 0 Diretor-Geral

encaminhará 0 recurso ao Conselho Superior para julgamento.

S 10 A decisao do Conselho Superior exaure a instància administrativa, salvo em

caso de regulayao delegada por outros entes federados ou agencias reg doras.
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9 22 Salvo exigéncia legal, a interposiCäo de recurso administrativo independe de

cauyäo.

9 32 Se o recorrente alegar que a decisäo administrativa contra ria enunciado de

súmula vinculante, caberá ao Diretor-Geral, se näo a reconsiderar, explicitar,

antes de encaminhar o recurso ao Conselho Superior, as razoes da aplicabilidade

ou inaplicabilidade da súmula, conforme ocaso.

Art. 43. Tém legitimidade para interpor recurso administrativo os interessados

elencados no art. 08 desta Resoluyäo.

Art. 44. Salvo disposiyäo em contrário, o direito ao recurso näo é condicionado fi

prévia atuaCäo do recorrente no pracedimento do qual tenha resultado a decisäo.

Art. 45. O recurso deverá ser interposto por meio de requerimento escrito no qual

o recorrente apresentará os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar

os documentos que julgar convenientes.

Art. 46. Salvo disposiyäo legal em contrário, o recurso näo tem efeito

suspensivo.

Parágrafo único. Havendo justa receio de prejuizo de dificil ou incerta reparayäo

decorrente da execuCäo da decisäo, o Diretor-Geral ou o Conselheiro-Relator,

conforme ocaso, poderäo, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao

recurso, em decisäo fundamentada e irrecorrivel.

Art. 47. O recurso näo será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II - em casa de incompeténcia da AGERGS;

III - contra ato normativo, de caráter geral e abstrato;

IV - por quem näo seja legitimado;

V - após exaurida a esfera administrativa;

- contra atos de mera expediente, pareceres e notas técnicas;

I
AGERGS - Agéncia Estadual de Regula�o dos Servi�s Públicos Delegados do Rio Grande do SuI

Av. Borge, de Medeiro" 659, 14' andar - Porto Alegre - R5 - CEP 90020-023 - CNPJ 01962045/0001-00

FoneIFax 55 51 3288.8800 Ouvidoria 0800.979.0066 www.agergs.rs.gov.br agergs@agergs.rs.gov.br



�
AGERGS

VII - na ausencia de interesse de agir;

VIII - em casa de perda de objeto do pedido.

9 1° Na hip6tese do inciso II, sera indicada ao recorrente o 6rgao ou entidade

competente para a interposi"ao do recurso.

9 2° O naD conhecimento do recurso naD impede a revisao do ato ilegal,

garantidos o contradit6rio e a ampla defesa, salvo decisao definitiva da AGERGS.

9 3° Caso o recurso seja interposto perante autoridade incompetente, esta o

remetera a autoridade a quem compete o julgamento do recurso.

Art. 48. O Diretor-Geral ou o Conselheiro-Relator poderao negar seguimento, em

decisao monocratica, a recurso manifestamente inadmissivel, conforme previsao

do art. 47, incisos 1, III, IV, V, VI, VII e VIII.

9 1° Da decisao monocratica cabe recurso para a autoridade recorrida no prazo

de 10 (dez) dias.

9 2° A autoridade recorrida podera, no prazo de 10 (dez) dias, reconsiderar a

decisao ou remeter o recurso ao Conselho Superior para julgamento.

Art. 49. Se do reexame da decisao recorrida puder decorrer gravame a situa"ao

do recorrente, este devera ser cientificado para que formule suas alega,,6es

antes da decisao, sob pena de nulidade, sem prejuizo da ado"ao de medidas de

eficacia imediata, nos casos de urgencia e interesse publico relevante.

Art. 50 Aplicam-se as decis6es do Conselho Superior o disposto no 9 3° do art.

43 desta Resolu�o.

Art. 51. Os processos administrativos de que resultem san,,6es poderao ser

revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem fatos novos

ou circunstancias relevantes suscetiveis de justificar a inadequa�o da san�o

aplicada.

Paragrafo unico. Da revisao do processo naD podera resultar agravamento da

san"ao.

CAPiTULO XII
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Art. 52. O interessado podera, mediante manifestayao escrita, desistir total ou

parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponiveis.

� 1° Havendo varios interessados, a desistencia ou renuncia atinge somente

quem a tenha formulado.

� 2° A desistencia ou renuncia do interessado, conforme o caso, nao prejudica o

prosseguimento do processo, se a AGERGS considerar que o interesse publico

assim o exige.

Art. 53. O Oiretor-Geral ou o Conselho Superior, quando couber, poderao

declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da

decisao se tornar impossivel, inutil ou prejudicado por fato superveniente.

CAP(TULO XIII

OOS PRAZOS

Art. 54. Os prazos comeyam a correr a partir da data da cientificayao oficial,

excluindo-se da contagem o dia do comeyo e incluindo-se o do vencimento.

� 1° Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia util seguinte se o

vencimento cair em dia em que nao houver expediente ou este for encerrado

antes da hora normal.

� 2° Os prazos expressos em dias contam-se de modo continuo.

� 3° Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mes

do vencimento nao houver o dia equivalente aquele do inicio do prazo, tem-se

como termo o ultimo dia do mes.

� 4° Na intimayao por via postal, a contagem do prazo dar-se-a a partir da data

de recebimento constante no respectivo aviso.
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Art. 55. A contagem do prazo, para fins de verifica<;:ao de tempestividade das

manifesta<;:6es das partes, da-se com o registro no Protocolo da AGERGS.

Art. 56. Salvo motivo de for<;:a maior devidamente comprovado, os prazos

processuais nao se suspendem.

CAPITULO XIV

OA INSTAURA<;:Ao, 00 ENCERRAMENTO E 00 PEOIOO OE VISTA

Art. 57. A instaura<;:ao de processos administrativos podera ser feita pelos

responsaveis pelas Oiretorias, Ouvidoria, Chefias do Gabinete Administrativo e

da Presidencia e Gerencia de Energia Eh3trica e Gas Canalizado.

�1°. O arquivamento ou encerramento de processos de materia administrativa

devera ser realizado pelo Chefe do Gabinete Administrativo da AGERGS, os

processos que estiverem no ambito do Conselho Superior pela Secretaria

Executiva do Conselho Superior e os demais pelo Oiretor-Geral.

�2°. O encerramento dos processos podera ser efetuado por outros servidores

mediante designa<;:ao expressa dos titulares dos 6rgaos responsaveis

Art. 58. Os interessados tem direito a vista do processo e a obter certidoes ou

c6pias reprograficas de documentos que o integram, inclusive em meio digital,

ressalvados as informa<;:oes e os documentos protegidos por sigilo ou pelo direito

a privacidade, a honra e a imagem.

Art. 59. Os pedidos de vista dos autos e de fornecimento de c6pias devem ser

realizados ao setor de Protocolo, por meio de formulario pr6prio disponivel na

sede da AGERGS, bem como em seu endere<;:o eletr6nico na Internet.

Paragrafo unico. O 6nus da extra<;:ao das c6pias correra a conta do requerente,

conforme regulamenta<;:ao especifica do Estado.

Art. 60. O requerimento e o documento comprobat6rio do deferimento de vista e

do fornecimento das c6pias devem ser juntados aos autos do processo. �
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Art. 61. Nao sendo possivel o deferimento imediato de vista e o fornecimento das

cópias, o órgao responsável deverá justificar no processo a respectiva causa.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o prazo para manifestayao

dos interessados ficará suspenso desde a data de recebimento do formulário pela

AGERGS, devidamente preenchido, até a efetiva disponibiliza¡;;ao dos autos e

das cópias, a partir da qual reiniciará a contagem dos prazos.

TiTULO XV

DAS DISPOSlc;OES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 62. Os casos omissos e as dúvidas surgidas em decorrencia da aplica¡;;ao da

presente Resolu¡;;ao serao resolvidos pelo Conselho Superior da Agencia

Estadual de Regula¡;;ao dos Servi¡;;os Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 

AGERGS.

Art. 63. Esta Resolu¡;;ao entra em vigor 30 dias após sua publica¡;;ao.

Art. 64. Revogam-se as disposi¡;;éies em contrário.

Agencia Estadual de Regula'Yao dos SeNi'Yos Públicos Delegados do Río

Grande do Sul - AGERGS, Sala d ssoes do Canselha Superior, em18 de

autubro de 2016.
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