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RESOLUÇÃO Nº 200/2021 

 

INSTAURA PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
DESIGNA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

 
 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle 
e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 100/2021, observadas as disposições do Novo Protocolo de 
Intenções da AGIR – NPI, e  

 
Considerando a possibilidade da AGIR, receber servidores cedidos com ônus, dos entes 

consorciados, nos termos inciso VIII, c/c com o § 2º da Cláusula 21 do NPI da AGIR, mediante Termos 
de Convênio; 

 
Considerando o Convênio nº 002/2012 e aditivos firmado com o município de Blumenau, 

através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto Blumenau – SAMAE, como ente consorciado 
a esta Agência de Regulação. 

 
 Considerando que o Setor de Recursos Humanos da AMMVI, por força do Convênio de 

Cooperação Institucional nº 01/2014 e alterações é responsável em gerir o setor de RH da AGIR, 
registrou divergências nos períodos aquisitivos destas, em virtude de conflito com os períodos 
aquisitivos referente ao cargo de origem; 

 
Considerando que é dever de toda autoridade que tenha ciência de irregularidade no 

serviço público promover sua imediata apuração, em total consonância com o Art. 107 do Estatuto dos 
Servidores Públicos – Anexo II, do NPI da AGIR; 

 
Considerando as disposições da legislação pertinente, inclusive do Estatuto dos 

Servidores Públicos da AGIR – Anexo II, do NPI da AGIR, devidamente ratificado pelos entes 
consorciados, que dispõe sobre processo administrativo disciplinar e sindicância: 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Instaurar Sindicância para apurar possíveis irregularidades e/ou divergências 

referentes aos períodos aquisitivos e concessões de férias ao servidor cedido com ônus para AGIR, 
nos do Termos de Convênio nº 002/2012 e aditivos. 

 
Art. 2º Fica designada a Comissão Sindicante, composta por 03 (três) servidores efetivos 

adiante relacionados, aos quais incumbirá a condução do processo de Sindicância até sua 
conclusão final:   

 
Membros da Comissão de Sindicância Investigatória:  
I – Ademir Manoel Gonçalves - Decreto nº 013/2014; 
II – Luiza Sens Weise - Decreto nº 063/2019; 
III – Caroline Hoss - Decreto nº 066/2020.  
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Art. 3º A presidência da Comissão será exercida pelo servidor Ademir Manoel Gonçalves, 
que designará membro da Comissão para exercer a função de Secretário da Comissão.  

 
Art. 4º A Sindicância deverá ser iniciada e concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

contados a partir da data da publicação desta Resolução, admitida a sua prorrogação por igual 
período, nos termos do Parágrafo Único do Art. 109 do Estatuto dos Servidores da AGIR. 

 
 Art. 5º Os procedimentos da Sindicância deverão observar as disposições do Estatuto dos 

Servidores, Anexo II do NPI da AGIR, devidamente ratificado pelos entes consorciados e a presente 
Resolução.  

 
Art. 6º Os integrantes da presente Comissão, ficarão dispensados de suas atividades 

normais nos dias de apuração dos fatos, para se dedicarem exclusivamente aos trabalhos 
sindicantes, até a conclusão do relatório final, não gerando direito a adicional remuneratório. 

 
 Art. 7º Comunique, a Diretoria Administrativa e Institucional, sobre o teor desta 

Resolução, devido a organização das atividades inerentes as atribuições normais dos servidores 
envolvidos no referido processo.  

 
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC. 
 
 
 

Blumenau, 19 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 
HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 
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