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DECRETO Nº 089/2020 
ALTERA O DECRETO Nº 038/2017 QUE NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE 

GERENTE DE ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA AGIR O SENHOR ANDRÉ 

DOMINGOS GOETZINGER. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 067/2020, e pelo Inciso I da Cláusula 45 

do Novo Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos municípios consorciados à AGIR, 

e de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e.  

 

CONSIDERANDO que o § 4º da Cláusula 74 do Protocolo de Intenções da AGIR, 

devidamente ratificada pelo município de Blumenau, através da Lei Complementar nº 7.502, de 

10 de março de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 8.363 de 15 de dezembro 2.016, 

estabelece que os agentes públicos recebidos em cessão para exercer cargo em comissão, 

poderão optar pelo vencimento previsto para o respectivo cargo provido; 

 

CONSIDERANDO que o cargo em comissão de GERENTE DE ESTUDOS ECONÔMICO-

FINANCEIROS DA AGIR, integra o quadro de Cargos Comissionados, constante no Anexo I do 

Protocolo de Intenções.  

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º – Alterar o artigo 2° do Decreto n° 38, de 13 de novembro de 2017, que 

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 

DA AGIR O SENHOR ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER, ocupante do cargo efetivo de Agente 

Administrativo do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Blumenau – SAMAE, cedido 

com ônus para a AGIR, nos termos do Convênio nº 002/2012 de 01 de novembro de 2012, 

atualizado pela Termo Aditivo ao Convênio em 03 outubro de 2016, publicado no DOM/SC 

Edição nº 2120 de 10 de novembro de 2016 e pela Portaria nº 75224/12 de 13 novembro de 

2.012 do Município de Blumenau,  passando a ter a seguinte redação: 

 

Art. 2º – O Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR exercerá as 

funções inerentes ao cargo, com lotação na sede da AGIR em Blumenau, 

optando pelos vencimentos previstos para o respectivo cargo provido, nos 



 
 

2 

 

termos do § 4º da Cláusula 74 do Protocolo de Intenções, referência 89 e 

carga horária de 40 horas semanais, conforme Tabela de Referências Salariais, 

do Anexo I do referido Protocolo de Intenções da AGIR. 

Parágrafo Único: Compete à Cessionária AGIR a responsabilidade pela 

geração e pagamento da folha e seus respectivos encargos, inclusive no que 

tange ao recolhimento da contribuição previdenciária ao ISBLU, a qual tomará 

como base de cálculo o valor mensal informado pelo SAMAE/Blumenau 

correspondente ao vencimento do cargo de origem (Agente Administrativo), 

para enfim resguardar-lhe todos os benefícios previstos em lei, em especial o 

direito a aposentaria, nos termos do Art. 34 da ORIENTAÇÃO NORMATIVA SPS 

Nº 02, de 31 de março de 2009. (Publicada no D.O.U. de 02/04/2009) e suas 

atualizações. 

 

 

Art. 2º - Em face da edição deste Decreto, altera-se o do artigo 2º, do Decreto AGIR 

nº 038/2017; e excluem-se as “considerações” referente a opção de a remuneração ocorrer nos 

termos do § 3º da Cláusula 74 do Protocolo de Intenções, sendo que as demais deposições do 

citado Decreto permanecem inalteradas. 

 

 Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

jurídicos, administrativos e financeiros a partir de 01 de julho de 2020. 

  

 

Blumenau (SC), em 15 de setembro de 2020. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


