
 

RESOLUÇÃO CIGA N.º 172, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

 

Dispõe sobre a criação de Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do Acordo de 

Resultados, e dá outras providências. 

 

 

Considerando o artigo 10 da Resolução 103 de 31 de março de 2016: 

Art. 10. Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados, 

será instituída, por ato do Presidente do CIGA, Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação composta de no mínimo, pelos seguintes 

membros: 

I - um representante do acordante; 

II - um representante dos acordados; 

III - Diretor Executivo do CIGA; e 

V - um Prefeito de município consorciado; 

§ 1º A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reunir-se-á 

ordinariamente ao final de cada período avaliatório e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

§ 2º Na hipótese da indicação de mais de um representante do acordado 

e do acordante, será respeitada a paridade entre as representações. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL – CIGA, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas 

pelos Contrato de Consórcio Público e Estatuto do CIGA; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Constituir Comissão de Acompanhamento e Avaliação, composta de empregados 

públicos do CIGA, para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados. 

Art. 2º Nomear os seguintes membros para a Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação:  

I)  Robson Jean Back, Presidente do CIGA; 



 

II) Gilsoni Lunardi Albino, Diretor Executivo; 

III) Francis Vagner Dos Anjos Fontoura, Analista de Sistemas; e 

IV) Grasiele Hoffmann, Contadora. 

Art. 3º São competências da Comissão: 

I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado, considerando os 

objetivos e indicadores de desempenho previstos no Acordo de Resultados; 

 

II - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo de Resultados, 

principalmente quando se tratar de necessidade de alinhamento de indicadores, objetivos e 

resultados; 

 

III - recomendar, com a devida justificativa, a revisão, a renovação ou a rescisão do Acordo 

de Resultados; e 

 

IV - proceder, ao final de cada período avaliatório, à Avaliação de Desempenho 

Institucional, na qual concluirá acerca do desempenho do acordado. 

 

§ 1º As avaliações realizadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação incluirão, 

sem prejuízo de outras informações, os fatores e circunstâncias que tenham dado causa ao 

descumprimento, pelo acordado, dos objetivos estabelecidos, bem como as medidas que este 

tenha adotado para corrigir as falhas detectadas. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como 

condição indispensável à sua eficácia, nos termos do artigo 37 do Estatuto do CIGA. 

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ROBSON JEAN BACK 

Prefeito do Município de São Martinho (SC) 

PRESIDENTE DO CIGA 
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