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Ata da 28ª Reunião Ordinária do CIGA  

No dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, às 10h00min, atendendo ao Edital de 

Convocação N.º 04/2021, participaram da reunião virtual e presencial os seguintes 

membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do Ciga: Sr. Silvio Alexandre 

Zancanaro, Presidente do CIGA e Prefeito de Campos Novos/SC; Sr. Robson Jean Back, 

Primeiro Secretário do CIGA e Prefeito de São Martinho/SC; Sr. Ércio Kriek, membro do 

Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Pomerode/SC; Sr. Jair Antônio Giumbelli, membro 

do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Belmonte/SC; e os seguintes empregados 

públicos do CIGA: Sr. Gilsoni Lunardi Albino, Diretor Executivo; Sra. Morgana Arent 

Michels Bagini, Gerente Administrativa; Sr. Emerson A. M. Catarina, Gerente de TI; Denis 

Evangelista Sanches, Analista de Sistemas; e Cristiana Pereira Salazar, Assistente 

Administrativa. O Presidente do CIGA abriu os trabalhos, cumprimentando a todos os 

presentes, e passou a palavra ao Sr. Gilsoni L. Albino que também deu as boas-vindas a 

todos e iniciou reunião com o primeiro item da Ordem do Dia referente à evolução dos 

contratos do sistema de processo eletrônico - e-CIGA, enfatizando que já são 15 

contratos vigentes, com uma boa adesão dos Consórcios, e que neste projeto tem sido 

investido bastante tempo de trabalho do CIGA. Além disso, destacou que na presente 

data será formalizado Termo de Cooperação Técnica com a FECAM, que permitirá a 

adesão da Federação ao e-CIGA, bem como reiterou a existência de Cooperação vigente 

com o CINCATARINA para utilização e parceria no desenvolvimento do sistema. O Sr. 

Zancanaro destacou a importância na agilidade da gestão e organização, com padrões 

que o e-Ciga permitirá aos entes que o utilizarem, lembrando que o sistema está sendo 

disponibilizado gratuitamente às Associações de Municípios de SC, sendo uma solução 

que está apenas começando, mas que deverá ser grandiosa para o Consórcio. No 

segundo item de pauta, o Diretor Executivo informou sobre a não renovação do Contrato 

do DOM/ES (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo) com a AMUNES 

(Associação dos Municípios do Espírito Santo), encerrado em 31 de julho de 2021. 

Quanto ao contexto do encerramento, o Sr. Gilsoni L. Albino explicou que a AMUNES 

passou a utilizar o Diário Oficial do Estado, e que, embora o CIGA tenha realizado 

tratativas para a renovação, não foi possível por decisão da AMUNES. O Presidente do 

CIGA enfatizou que foi uma opção da AMUNES a não renovação e que não houve falha 



técnica na prestação dos serviços por parte do CIGA, devendo o Consórcio analisar o 

impacto orçamentário que poderá ser suprido com outras arrecadações dos demais 

serviços prestados pelo CIGA aos entes consorciados. Ato contínuo, o Sr. Gilsoni L. Albino 

trouxe para conhecimento, sendo aprovado pelos presentes, a indicação de empregado 

público do CIGA a ser nomeado na função de Encarregado pelo Tratamento de Dados 

Pessoais no âmbito do CIGA, passo importante para cumprimento da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPG (Lei n. 13.709/2018). No caso, a indicação foi da Sra. 

Virginia Angélica Reck, Técnica em TI do CIGA, que é licenciada em Matemática e 

Bacharela em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Matemática pela mesma universidade, 

e possui experiência em modelagem matemática e modelagem de sistemas Fuzzy-

Bayesianos. Na sequência, o Diretor Executivo solicitou autorização para extinguir 

Comissão de Proteção de Dados, de caráter permanente, do CIGA, a qual foi instituída 

pela Resolução nº 166/2019, com base nos seguintes fatos: houve pedido de substituição 

ou retirada a pedido de dois membros da referida Comissão; aprovação da nomeação 

na presente reunião do Encarregado de Dados; e uma nova etapa dos trabalhos se inicia, 

no âmbito do CIGA, referente à LGPD. Ainda, embora a extinção da Comissão de 

Proteção de Dados tenha sido aprovada pelos prefeitos presentes, os empregados 

públicos que faziam parte da Comissão continuarão a desempenhar seu papel e a 

colaborar como empregados do CIGA. O Presidente do CIGA destacou que o assunto é 

de extrema relevância e reafirmou a importância da Encarregada de Dados ser a 

responsável por nortear os trabalhos a serem realizados. No próximo item da Ordem do 

Dia, o Sr. Gilsoni L. Albino solicitou autorização para nomear os seguintes novos 

integrantes para a Câmara Técnica do Grupo de Transformação Digital – GTDM: Marcus 

Rocha - 2Grow Habitat de Inovação; Thais Nahas – ACATE; Jean Vogel – Ágora Tech Park; 

e Sueli Lyra – Sebrae. Tendo colocado os nomes para aprovação, o Presidente do CIGA 

destacou a relevância deste Grupo que trata de diversos assuntos voltados à coletividade, 

que tem atraído o interesse da participação privada e opinou no sentido de que o setor 

público precisa dessa parceria, além de mencionar as reuniões, a que teve e as que 

ocorrerão, e as possibilidades de parcerias com o setor privado, que tendem a trazer 

mais inovação ao Consórcio e aos municípios. Logo, o Diretor Executivo do CIGA 

ressaltou que o prefeito Robson J. Back também é membro do Grupo e, aproveitou o 



momento, para estender o convite aos demais prefeitos presentes para participarem das 

reuniões. Dando continuidade, o Sr. Gilsoni L. Albino pediu autorização para o envio de 

um questionário eletrônico aos municípios catarinenses com o intuito de efetuar uma 

análise acerca de dados da educação, voltado à parte da utilização de tecnologias, que 

vai ao encontro do Projeto Educação Conectada do CIGA. O questionário foi formulado 

pela Sra. Gilmara da Silva, Assessora Educacional da AMFRI e ex-assessora da FECAM. A 

ideia é realizar tal análise anualmente, sem custos, e colocar os resultados à disposição 

dos Prefeitos e Associações de Municípios, além de servir para análise da tecnologia nos 

municípios no âmbito do projeto Educação Conectada. O Sr. Zancanaro, relatou que o 

campo da educação conectada tem espaço para ser ampliado, no rol de atendimentos e 

experiências, e que a partir dos indicadores a serem coletados poderá identificar onde 

precisa ser investido ou atuar pontualmente. A fim de demonstrar o bom 

desenvolvimento do projeto Educação Conectada, o Sr. Gilsoni L. Albino, informou que 

o CIGA auxiliou na criação de 200.000 contas gratuitas da Google for Education 

(quantidade estimada) e que as Atas de Registro de Preços com itens de tecnologia para 

a Educação, inclusive, têm tido muito sucesso, com o esgotamento de alguns itens. 

Ainda, o Sr. Zancanaro destacou a importância do feedback e retorno dos municípios 

para uma melhor análise dos dados. Ato contínuo, seguindo com a Ordem do Dia, o 

Diretor Executivo informou que, em conversa com o TCE/SC, este sugeriu que o CIGA 

poderia disponibilizar um sistema de captação de informações sobre a declaração de 

bens dos agentes públicos, pois a Lei Federal de nº 8.429/1992 estabelece que deve ser 

feito um depósito seguro e sigiloso de guarda das informações dos dados do patrimônio 

dos agentes públicos, e o TCE/SC conta apenas com os dados dos agentes políticos. A 

discussão consiste em como poderia ser feito, pois não é uma informação pública, que 

deve ser criptografada, dentre outros detalhes. O Presidente do CIGA comentou dos 

desafios nos municípios em arrecadar as declarações de bens dos agentes públicos, e 

que é muito importante e prudente colocar em pauta este sistema. O prefeito Robson J. 

Back destacou a importância deste projeto, e que é interessante que seja um sistema do 

CIGA, no caso dos municípios consorciados, sendo favorável à análise do projeto. Ato 

contínuo, o próximo item da pauta tratado foi a constituição de grupo de trabalho 

sugerido pelo TCE/SC, conforme o LEV 20/80033802 que trata do levantamento dos 

sistemas de gestão utilizados nas Administrações Públicas Municipais de Santa Catarina, 



realizado pela Diretoria de Informações Estratégicas (DIE) do TCE/SC. O objetivo do 

Grupo de Trabalho proposto pelo TCE/SC é a realização de estudos e ações que possam 

mitigar a assimetria de informação entre contratantes e contratados; propor 

cláusulas essenciais em editais e contratos; ampliar a fiscalização dos contratos e adotar 

outras iniciativas que possam contribuir para a facilitação da migração entre sistemas de 

gestão, sendo um trabalho conjunto, inclusive com a participação do TCE/SC. Já 

apresentando as indicações recebidas das Associações de Municípios e da FECAM, o Sr. 

Gilsoni colocou em discussão a criação do referido grupo. O Presidente do CIGA 

reafirmou que o grupo de trabalho pode auxiliar na ampliação da concorrência, na 

redução dos custos, além de possibilitar aos municípios melhorar as informações sem 

custos adicionais. O prefeito Jair Giumbelli concordou com o Presidente, que o Grupo de 

Trabalho pode auxiliar a ter independência dos Sistemas de Gestão, para que sejam 

contratos padrões, valores padrões e sem discriminação por município. O Sr. Robson J. 

Back também relatou a insegurança nas contratações, editais e critérios, enfatizando que 

se o TCE/SC tem levantado essas questões e solicitado o auxílio do CIGA é de extrema 

importância dar andamento ao grupo e aos trabalhos. Ato contínuo, seguindo para a 

pauta de assuntos gerais, o Sr. Zancanaro informou que será celebrado na presente data 

o ato solene de assinatura do contrato com a UFSC referente ao projeto de Telemedicina, 

sendo que no decorrer do ano já surgiram outras ideias de parceria que deverão somar 

ao projeto. O Sr. Gilsoni L. Albino, dando continuidade à pauta, reafirmou o bom 

andamento das Atas de Registro de Preços vigentes (aquisição de chromebooks e 

estação de recarga móvel; outsourcing – locação de equipamentos de informática), com 

grandes aquisições/contratações e esgotamento de alguns itens. O Sr. Robson J. Back 

questionou se os municípios não consorciados com o CIGA acabam utilizando o limite 

da Ata de RP dos municípios consorciados. Em resposta, o Sr. Gilsoni informou que não, 

esclarecendo que pelo novo entendimento do TCE/SC é possível utilizar o conceito de 

adesão à Ata de RP por órgãos não participantes (carona) e que consta especificado nos 

editais tal quantidade a parte do registrado para os entes consorciados. O Sr. Zancanaro 

explicou o convite recebido pelo Secretário do Ministério da Economia, Sr. Luis Felipe 

Monteiro (Secretário Nacional de Governo Digital), para que o CIGA se integre às Atas 

de RP Federais e, também, para eles conhecerem as Atas de RP do CIGA. Na sequência, 

o Sr. Gilsoni L. Albino explicou que o CIGA suspendeu a recomposição da inflação (revisão 



geral anual) concedida em janeiro de 2021 aos salários dos empregados do CIGA, 

conforme entendimento do TCE/SC, bem como comentou que há diversos concursos 

públicos em andamento, inclusive com remuneração superior ao do CIGA em 

Florianópolis, aspectos que geram preocupação, principalmente, em relação à busca do 

mercado por profissionais de TI. Desta forma, apresentou proposta de reajuste salarial 

de 7% aos salários do CIGA a ser concedido a partir de janeiro de 2022, com o objetivo 

de recompor a perda salarial de 2021, suspensão da revisão inflacionária a partir de 1º 

de julho de 2021 (ano-base 2020), como forma de evitar o ingresso de ações judiciais 

para manter a referida revisão geral anual. O Diretor Executivo esclareceu que ao reajuste 

de 7% deverá ser somado, caso seja possível legalmente, o percentual referente à revisão 

geral anual com base no INPC, a ser aplicada também em janeiro de 2022 (ano-base 

2021). O Sr. Zancanaro afirmou que está de acordo com a proposta e que os profissionais 

de TI, bem como os demais, são “assediados”. O Sr. Robson J. Back informou que já saiu 

a primeira decisão judicial negando um mandado de segurança para um município 

quanto ao pedido de manutenção da revisão geral anual concedida no exercício de 2021. 

Ainda, o prefeito Robson J. Back comentou acerca da dúvida que persiste quanto à 

possibilidade de conceder a revisão geral anual em janeiro de 2022, no caso é a data 

base do CIGA, com base no INPC de 2021, uma vez que a Lei Complementar 173/2020 

está vigente no exercício de 2021, até 31 de dezembro, sendo necessário acompanhar o 

entendimento do TCE/SC acerca da questão. O Sr. Gilsoni explicou que a Assembleia 

Geral do CIGA pode conceder aumento real dos salários do CIGA (reajuste salarial), sendo 

diferente do conceito de revisão geral anual, esta concedida com base no INPC sempre 

no mês de janeiro de cada exercício, observado o orçamento anual do CIGA. Todavia, o 

Diretor Executivo enfatizou que a presente proposta de reajuste salarial de 7%, bem 

como a aplicação da revisão geral anual com base no INPC de 2021, ambas a partir de 

janeiro de 2022, será submetida a uma análise jurídica e administrativa no CIGA. Ato 

contínuo, informou que será necessário substituir a assessora jurídica do CIGA durante o 

seu período de auxílio maternidade, sendo a primeira opção contar com o apoio do 

jurídico de Consórcios do Sistema FECAM (CINCATARINA e ARIS), por meio de 

cooperação técnica, mas caso tal hipótese não seja possível e/ou viável, o CIGA ficou 

autorizado, pelos prefeitos presentes, a realizar Contratação Temporária de Excepcional 

Interesse Público, visando substituir a empregada pública ocupante da vaga de Assessor 



Jurídico do CIGA enquanto usufruir da licença maternidade e/ou afastamento necessário 

do exercício do emprego permanente, nos termos dos arts. 54, II, e 56 do Estatuto do 

CIGA. Em seguida, o Diretor Executivo informou que a AMUNES enviou Ofício ao CIGA 

solicitando redução de valor no contrato do CIGA Simples, sendo o valor atual de R$ 84 

mil/ano, o qual já possui um valor bastante reduzido se comparado às contratações 

individuais de cada um dos 17 municípios que utilizam o sistema de forma mais efetiva 

por meio do contrato da AMUNES, uma vez que o valor das contratações individuais 

destes municípios pode totalizar até R$ 238 mil/ano. O Sr. Gilsoni L. Albino sugeriu 

manter o valor atual do contrato, sendo apoiado pelo Presidente Zancanaro que solicitou 

que fosse encaminhado à AMUNES os esclarecimentos de que o valor já está bastante 

reduzido, quando comparado às contratações individuais por cada município. O prefeito 

Robson J. Back concordou, também, com o encaminhamento, enfatizando que conceder 

mais uma redução de valor ao contrato com a AMUNES não seria um bom 

encaminhamento, considerando os demais municípios consorciados que contratam de 

forma individualizada. O Sr. Gilsoni solicitou a autorização para os empregados do CIGA 

participarem durante o horário de expediente, de forma não remunerada, de eventos em 

que o CIGA é convidado para participar e divulgar suas soluções correlacionadas a temas 

do e-Ciga, DOM e outros programas e serviços, a exemplo de Seminário de Vereadores 

e Curso de Processo Eletrônico, sendo que tais eventos, geralmente, possuem cobrança 

de inscrições. O Presidente do CIGA opinou no sentido de que é interessante para o CIGA 

tais eventos, pois se fazer presente é muito importante para divulgação do CIGA e para 

construção de parcerias. Por fim, o Sr. Gilsoni L. Albino perguntou aos participantes se 

tinham conhecimento de algum evento futuro para realizar a próxima Assembleia Geral 

do CIGA de forma conjunta, no formato presencial, com o intuito de lançar na ocasião o 

Contrato de Consórcio do CIGA atualizado, contemplando a dimensão estrutural do 

Consórcio para os próximos dez anos atuando no seu propósito de cidades inteligentes. 

Os prefeitos Robson J. Back e Jair Giumbelli comentaram que o CIGA costuma fazer suas 

Assembleias juntamente com a FECAM, porém não possuem conhecimento de que haja 

alguma agendada, mas informaram que, quando tiverem conhecimento da data definida 

pelo CIGA, irão se programar para se fazerem presentes. Nada mais havendo a ser 

deliberado, o Sr. Zancanaro deu por encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos 

e parabenizou a equipe do CIGA pelo trabalho. Eu, Robson Jean Back, Primeiro Secretário 



do CIGA e Prefeito do Município de São Martinho/SC, lavrei a presente Ata, em 

conformidade com o disposto no artigo 21 do Contrato de Consórcio Público do CIGA, 

a qual segue assinada por mim, bem como pelo Presidente do CIGA, Sr. Silvio Alexandre 

Zancanaro, Prefeito de Campos Novos/SC, devendo-se publicar na imprensa oficial do 

CIGA, o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), como condição de 

eficácia e validade, nos termos do art. 51 do Contrato de Consórcio Público e do art. 37 

do Estatuto deste Consórcio Público.  

 

     ROBSON JEAN BACK                            SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  
  Primeiro Secretário do CIGA                                 Presidente do CIGA 
  Prefeito de São Martinho/SC                           Prefeito de Campos Novos/SC 
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