
 
 

   
 

 

DECRETO Nº 127/2021 

DELEGA COMPETÊNCIA AOS AGENTES PÚBLICOS DA AGIR, 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, em especial ao § 1º da Cláusula 26, 

c/c o Parágrafo Único da Cláusula 45 e § 4º da Cláusula 50 do Protocolo de Intenções, 

devidamente ratificado pelos municípios consorciados e, 

CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de tarefas, com vistas à 

dinamização da máquina administrativa da AGIR;  

CONSIDERANDO que a delegação de competência constitui instrumento de 

descentralização, oportunizando maior celeridade de decisão dos feitos administrativos;  

CONSIDERANDO a implantação do sistema eletrônico de gerenciamento de documentos 

e processos E-CIGA, no âmbito da AGIR, através do Decreto nº 117/2021; 

CONSIDERANDO que é facultado ao Diretor Geral delegar competência à Diretoria 

Administrativa e Institucional, bem como à Ouvidoria, as Gerências ou a Assessoria Jurídica que 

lhe são próprias, com base no Parágrafo Único da Cláusula 45 e § 4º da Cláusula 50 do Protocolo 

de Intenções respectivamente; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica delegada à Ouvidoria, aos Gerentes e Assessores Jurídicos a competência para a 

prática de atos que envolvam suas pastas/setor, em quaisquer de suas modalidades, salvo as 

disposições previstas no artigo 2º deste Decreto, conforme segue: 

I – Conceder, alterar e prorrogar prazos relacionados aos processos sob sua 

responsabilidade, observados os dispositivos legais vigentes; 

II – Proceder a abertura, encerramento e juntada de documentos aos Processos das 

respectivas áreas de atuação; 

III – Elaborar, expedir e/ou receber correspondências, ofícios e documentos inerentes 

as suas atribuições.  



 
 

   
 

 

Parágrafo Único - As competências previstas neste artigo, quando envolvam simultaneamente 

mais de uma pasta/setor interessada, ficará a cargo da Diretora Administrativa Institucional o 

acompanhamento dos atos. 

 

Art. 2º - Os atos previstos no artigo 1º deste Decreto dos quais em virtude de disposição de lei 

ou regulamento, ou ainda por solicitação das partes, quando carecem de decisão, serão 

submetidos a despacho do Diretor Geral. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Blumenau (SC), em 14 de setembro de 2021. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 

 

 

  


