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RESOLUÇÃO CIGA N.º 197, DE 30 DE JUNHO DE 2021 

 

Institui a Câmara Técnica do Grupo de 
Transformação Digital Municipal - GTDM e 
estabelece suas competências e 
composição. 
 

Considerando que constitui objeto do CIGA, nos termos do art. 6º do seu 
Contrato de Consórcio Público: 

(...) o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte 
de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem 
tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das 
funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do 
Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a 
informações relevantes de governos, que implementem a provisão de 
serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão 
digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e 
induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da 
gestão pública municipal. 

 

Considerando que o CIGA tem natureza multifinalitária, e que constam dentre 
suas finalidades, nos termos do art. 7º do seu Contrato de Consórcio Público: 

(...) 
X - realizar estudos e pesquisas de tecnologias da informação 
relacionadas à gestão pública municipal, tanto no desenvolvimento de 
sistemas e aquisição de equipamentos quanto na inserção tecnológica 
dos municípios;  
XI - promover a articulação entre os atores envolvidos no processo de 
desenvolvimento tecnológico dos municípios, FECAM e associações de 
municípios catarinenses;  
XII - propor políticas de inserção e desenvolvimento tecnológico dos 
consorciados, bem como a inclusão digital da sociedade; 
(...) 

 

Considerando que, nos termos do art. 19, XV, e, do Contrato de Consórcio Público 
do CIGA, compete ao Conselho de Administração do CIGA aprovar, ad referendum da 
Assembleia Geral, a criação de câmaras técnicas, comitês, ou grupos de discussão com a 
participação da sociedade civil; 

Considerando que na 27ª Reunião Ordinária do CIGA, realizada em 26 de maio 
de 2021, foi aprovada a criação de uma nova Câmara Técnica para formação de um 
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Grupo de Transformação Digital Municipal - GTDM, com o intuito de identificar 
demandas e serviços públicos que possam ser realizados de forma digital e de apoiar a 
padronização e regulamentação de serviços digitais, conforme Ata publicada no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, em 1º de junho de 2021 (Publicação 
Nº 3077538: ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CIGA-26.05.2021 - disponível em: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2021/06/1622553348_ata_da_2
7_reunio_ordinria_do_ciga_assinada_extrato.pdf); 

Considerando que, com a conclusão do desenvolvimento e a disponibilização da 
versão 2.0 do sistema de processo eletrônico – e-CIGA, houve a extinção da Câmara 
Técnica do Processo Eletrônico Administrativo do CIGA, nos termos da Resolução CIGA 
n.º 196/2021, de forma que a nova Câmara Técnica do Grupo de Transformação Digital 
Municipal - GTDM abrangerá também o debate de pontos específicos e comuns 
importantes dentro Administração Pública Municipal, incluindo aspectos referentes à 
utilização do processo eletrônico administrativo; 

Considerando o grande volume de inovações relacionadas aos serviços públicos, 
incluindo questões de acesso e assinaturas digitais integradas a serviços do Governo 
Federal previstos na Lei n.º 14.063/2020; 

Considerando a possibilidade de novos serviços de identificação digital; 

Considerando a necessidade de consolidação de canais digitais, incluindo 
ferramentas de consultas a base de dados públicos como o Diário Oficial dos Municípios 
– CIGA Diário;  

Considerando a necessidade de agilizar os serviços de análises de constituições, 
alterações e baixas de pessoas jurídicas junto à REDESIM; 

Considerando as novas formas de contratações de soluções inovadoras;  

Considerando a necessidade de otimizar recursos de TI, incluindo possibilidades 
de promoção de aquisições compartilhadas entre os entes consorciados e outras esferas; 

Considerando os estudos realizados pelos Tribunais de Contas Estaduais e 
Tribunal de Contas da União nas áreas de TI e inovação; 

Considerando a necessidade de conhecer, debater e promover a transformação 
de serviços públicos para digital;   

Considerando que é oportuno constituir o GTDM com representantes dos 
principais municípios em fase de implantação das ferramentas gov.br e sistema de 
processos eletrônicos – e-CIGA; representantes das associações de municípios, 
federações e consórcios públicos parceiros do CIGA; e, também, representantes de 
outras entidades externas; 

 
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL – CIGA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, consoante nos 
artigos 35 e 37 do Estatuto do CIGA, 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir a Câmara Técnica do Grupo de Transformação Digital Municipal 
- GTDM para identificar demandas e serviços públicos que possam ser realizados de 
forma digital e apoiar a padronização e regulamentação de serviços digitais. 

Art. 2º Nomear os membros para a constituição da Câmara Técnica do Grupo de 
Transformação Digital Municipal - GTDM nos termos do Anexo I desta Resolução. 

Art. 3º São competências da Câmara Técnica do Grupo de Transformação Digital 
Municipal - GTDM: 

I – Propor debates sobre soluções inovadoras, em modelos conceituais ou que 
estejam em execução, que possam auxiliar entes públicos na implementação de 
transformação digital; 

II - Propor ações de capacitação e treinamento, focadas em processo 
administrativo e sistemas de informação, voltadas para a especialização dos 
integrantes do quadro de pessoal dos municípios, associações de municípios, 
consórcios públicos e entidades ligadas ao CIGA; 

III – Propor e participar da implementação de cursos de curta duração, palestras, 
workshops e oficinas quando de interesse do GTDM ou de suas instituições de 
origem; 

IV – Apoiar a discussão de diretrizes, planos, padronização e melhoria do 
processo de contratações de soluções inovadoras para entes públicos; 

V – Propor mecanismos de difusão de conceitos, iniciativas e informações 
relativas à transformação digital no setor público; 

VI – Atender a outras competências que venham a ser delegadas. 

Art. 4º As reuniões da Câmara Técnica do Grupo de Transformação Digital 
Municipal - GTDM serão convocadas pelo Presidente ou pelo Diretor Executivo do CIGA, 
podendo ser uma convocação geral ou de membros específicos de grupos de trabalhos. 

Parágrafo Primeiro. Para a composição dos grupos de trabalhos poderão ser 
convidados outros participantes de municípios e de instituições não citados na presente 
Resolução. 

Parágrafo Segundo. A ausência injustificada de membros da Câmara Técnica 
convocados por três reuniões consecutivas implicará na exclusão do membro convidado.  

Parágrafo Terceiro. Qualquer membro poderá deixar de fazer parte do GTDM, bastando 
a comunicação ao CIGA.  

Art. 5º Caberá ao CIGA secretariar as reuniões, realizar convites aos membros da 
Câmara Técnica e a outros participantes, sempre que indicados pelo Grupo. 
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Art. 6º Fica atribuído ao representante de cada entidade convidada o 
compartilhamento das informações produzidas nos trabalhos. 

Art. 7º A participação de representes e de suas instituições é voluntária e não 
gera qualquer vínculo ou obrigação do participante e sua instituição de origem com o 
CIGA. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser 
publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como condição indispensável 
à sua eficácia, nos termos do artigo 51 do Contrato de Consórcio Público e do artigo 37 
do Estatuto, ambos do CIGA. 

 

Florianópolis, 30 de junho de 2021. 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
Presidente do CIGA 

Prefeito de Campos Novos (SC) 
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ANEXO I 
 

Membros convidados dos municípios consorciados: 
 

NOME MUNICIPIO/INSTITUIÇÃO 

Robson Jean Back Prefeitura Municipal de São Martinho/SC 

Marcos Lichtblau Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC 

Edvaldo de Vasconcelos Vieria 
da Rocha Filho 

Secretaria de Ciência e Tecnologia de João 
Pessoa/PB 

Itaciara Hayashi Prefeitura Municipal de Curitiba/PR 

Julio Cézar de Souza Silva Prefeitura Municipal de Blumenau/SC 

Murilo Allan Sodré de Souza Prefeitura Municipal de Itajaí/SC 

Giovani Bernardo Prefeitura Municipal de Tubarão/SC 

Rui Braun Prefeitura Municipal de Fraiburgo 

Dreone Mendes Prefeitura Municipal de Luzerna 

 
Demais membros convidados das seguintes entidades: 

NOME INSTITUIÇÃO 
Luiza Helena Ribeiro Lima Ministério da Economia 

Luana Bayestorff  Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina 

Nilsom Zanatto Tribunal de Contas de Santa Catarina  

 Rodrigo Regis  Tribunal de Contas do Distrito Federal 

Tiago Fagonde de Moraes 
FECAM - Federação Catarinense de Associações, 

Consórcios e Municípios de Santa Catarina 

Solange do Amaral Muller 
AMNOROESTE - Associação dos Municípios do Noroeste 

Catarinense  

Lauri Nora 
AMMOC - Associação dos Municípios do Meio Oeste 

Catarinense  

Everson Guimarães 
AMUREL - Associação dos Municípios da Região de 

Laguna  

Elói Rönnau CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina  

Cleones Hostins 
CISAMVI - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Vale do Itajaí 

Clarissa Stefani Teixeira 
Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento 

de Engenharia do Conhecimento 
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