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DECRETO Nº 143/2022 

 
Declara o fim do mandato eletivo do Diretor Geral Sr. 
HEINRICH LUIZ PASOLD, e dá outras providências. 

 
 
JORGE LUIZ STOLF, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – 
AGIR, nos termos do Decreto nº 138 de 2021, publicado no DOM/SC, na Edição nº 3712, de 
17/12/2021, página 4491, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, 
Cláusula 26 do Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos municípios consorciados, 
e: 

 
Considerando que o Diretor Geral Sr. HEINRICH LUIZ PASOLD, foi eleito para o 

triênio de 2019; 2020 e 2021, nos termos do art. 2º do Decreto nº 053/2018, publicado no 
DOM/SC, na Edição nº 2708, de 18/12/2018, página 2160; 

 
Considerando que o Decreto nº 139/2022, publicado no DOM/SC, Edição nº 3756, 

de 01/02/2022, página 2431, prorrogou o mandato do Sr. HEINRICH LUIZ PASOLD, até a posse 
do Diretor Geral eleito, respeitando as formalidades estabelecidas no inciso I da Cláusula 25, c/c 
o § 1º da Cláusula 46 do Protocolo de Intenções da AGIR; 

 
Considerando que o Decreto nº 141/2022, publicado no DOM/SC, Edição nº 3788, 

de 05/03/2022, página 19, aprovou e conferiu publicidade a eleição do novo Diretor Geral para 
o triênio de 2022; 2023 e 2024, prevendo a posse para o dia 07/03/2022; 

 
 Considerando que a Cláusula 49 do Protocolo de Intenções estabelece que 

“terminado o mandato, o ex-Diretor Geral ficará impedido, por 04 (quatro) meses, contado da 
data do término de seu mandato, de prestar qualquer tipo de serviço no setor público ou em 
empresa integrante do setor regulado pela Agência”; 

 
Considerando ainda, que os § 1º e 2º da Cláusula supracitada, estabelecem 

respectivamente, que não se inclui na quarentena períodos de eventuais férias não gozadas, 
bem como ficará mantido o vínculo com a Agência, fazendo jus a remuneração equivalente ao 
cargo de direção e assegurados os direitos como se estivesse em efetivo exercício das 
atribuições do cargo; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado o fim do mandato do Diretor Geral, Sr. HEINRICH LUIZ 
PASOLD, a partir do dia 07/03/2022.   
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Parágrafo Único. Conforme à Cláusula 49 do Protocolo de Intenções da AGIR, fica 
estabelecida a quarentena, que se dará no período de 08/03/2022 à 07/07/2022, sendo 
identificado o cargo como ex-Diretor Geral.  

 

Art. 2º A rescisão do vínculo funcional, coincidirá com o término da quarentena, 
conforme estabelecido no § 2º do artigo 49 do Protocolo de Intenções da AGIR. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
legais e financeiros e a contar de 07 de março de 2022. 

 
 

   
Blumenau, em 8 de março de 2022. 

 
 
 
 
 
 

JORGE LUIZ STOLF  
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 
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