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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2021 

 

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública 
Municipal (CIGA), no uso de suas atribuições previstas no art. 
20, I, do Contrato de Consórcio do CIGA, visando atender ao 
disposto no art. 16 do Contrato de Consórcio Público do 
CIGA e no art. 34 do Estatuto do CIGA,  

 
CONVOCA: 

 
Os Chefes do Poder Executivo dos Municípios consorciados ao Consórcio de Informática 
na Gestão Pública Municipal (CIGA), para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
se de forma exclusivamente virtual, com a utilização de métodos que garantam a 
autenticidade da participação dos membros convocados e de seus respectivos votos, para 
tratar dos seguintes assuntos:  
 
 

Ordem do dia: 

 

1) Homologação da suspensão, realizada ad referendum da Assembleia Geral, da revisão 
geral anual de salários, gratificações pelo desempenho de atividades especiais e titulação 
dos empregados do CIGA para o exercício de 2021, e aprovação para revogar a 
Resolução CIGA n.º 190, de 15 de janeiro de 2021, ato que concedeu a revisão geral anual 
no âmbito do CIGA; 

2) Manter valores dos serviços disponibilizados/desenvolvidos diretamente pelo CIGA 
para o Exercício de 2022 sem reajuste; 

3) Reajustar os valores dos serviços contratados pelo CIGA e disponibilizados por 
terceiros para o Exercício de 2022 com reajuste previsto no Edital de Licitação/Contrato; 
 
4) Orçamento do CIGA para o Exercício de 2022;  

5) Homologação do ingresso de novos municípios no CIGA. 

 
ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO E ENVIO DO VOTO ATÉ O DIA 21 DE JULHO DE 2021:  
 
a) As informações necessárias à tomada de decisão, pelos Chefes do Poder Executivo dos 
Municípios consorciados, referente à Ordem do dia serão divulgadas a partir do dia 09 de 
julho de 2021 no seguinte endereço eletrônico: ciga.sc.gov.br/assembleia; 

b) O voto deve ser registrado na cédula de votação, anexa ao presente Edital de 
Convocação, assinalando a opção ‘APROVADO’ ou ‘REPROVADO’ para cada item da ordem 
do dia. A cédula com o voto deve ser convertida em arquivo no formato .pdf e assinada 
eletronicamente com o e-CPF do prefeito (certificado digital ICP-Brasil) ou com 



 

 

assinatura eletrônica qualificada ou avançada (acesso GovBR) do município consorciado 
e enviada ao seguinte e-mail: ciga@ciga.sc.gov.br até o dia 21 de julho de 2021. 

 

Florianópolis, 08 de julho de 2021. 

 
 

Silvio Alexandre Zancanaro 
Prefeito de Campos Novos (SC) 

Presidente do CIGA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÉDULA DE VOTAÇÃO 

 

1) Homologação da suspensão, realizada ad referendum da Assembleia Geral, da 
revisão geral anual de salários, gratificações pelo desempenho de atividades especiais 
e titulação dos empregados do CIGA para o exercício de 2021, e aprovação para revogar 
a Resolução CIGA n.º 190, de 15 de janeiro de 2021, ato que concedeu a revisão geral 
anual no âmbito do CIGA 

(      ) APROVADO 

(      ) REPROVADO 

 

2) Manter valores dos serviços disponibilizados/desenvolvidos diretamente pelo CIGA 
para o Exercício de 2022 sem reajuste (CIGA Diário; CIGA CIM; CIGA Simples; CIGA 
Obras; CIGA Nota; Sinfat; e-CIGA) 

(      ) APROVADO 

(      ) REPROVADO 

 

3) Reajustar os valores dos serviços contratados pelo CIGA e disponibilizados por 
terceiros para o Exercício de 2022 com reajuste previsto no Edital de Licitação/Contrato 
(CIGA Câmara e CIGA Geo) 

(      ) APROVADO 

(      ) REPROVADO 

 

4) Orçamento do CIGA para o Exercício de 2022 

(      ) APROVADO 

(      ) REPROVADO 

 

5) Homologação do ingresso de novos municípios no CIGA  

(      ) APROVADO 

(      ) REPROVADO 
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