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RESOLUÇÃO CIGA N.º 205, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
 
Dispõe sobre a instituição do programa 
‘Smart CIGA’ alinhado ao propósito do CIGA 
de tornar seus municípios consorciados 
inteligentes e sustentáveis. 

 

Considerando o propósito do CIGA de tornar as cidades inteligentes e 
sustentáveis; 

Considerando que cidades inteligentes são aquelas que conseguem alinhar 
avanços tecnológicos com o progresso social e ambiental, com auxílio de tecnologias 
digitais e disruptivas que proporcionam aos seus cidadãos acesso aos melhores serviços 
públicos e uma melhor qualidade de vida; 

Considerando as novidades trazidas pela Lei nº 14.133/2021, que incluiu 
dispositivos visando incentivar a contratação de inovação e o desenvolvimento nacional 
sustentável, incluindo a modalidade de contratação por meio de diálogo competitivo; 

Considerando a Lei Complementar nº 182/2021, que instituiu o marco legal das 
startups e do empreendedorismo inovador, contempla diretrizes de promoção da 
cooperação e da interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e 
entre empresas, sendo relações fundamentais para a conformação de ecossistema de 
empreendedorismo inovador efetivo e, ainda, o incentivo à contratação, pela 
administração pública, de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por startups, 
reconhecidos o papel do Estado no fomento à inovação e as potenciais oportunidades 
de economicidade, de benefício e de solução de problemas públicos por meio de 
soluções inovadoras;    

Considerando que estão entre as finalidades do CIGA, nos termos do art. 7º do 
seu Contrato de Consórcio: 

(...) 
VI - viabilizar ações conjuntas, de acordo com a adesão de cada 
município consorciado, para a aquisição nacional ou internacional de 
equipamentos, softwares aplicativos, contratação de sistemas e serviços 
aplicados à gestão pública municipal;  

VII - representar os municípios que integram o CIGA, perante 
fornecedores, prestadores de serviços, autoridades, órgãos e 
instituições nos assuntos atinentes ao objeto do Consórcio; 

VIII - prestar assessoria e consultoria na aquisição e implantação de 
sistemas e equipamentos de tecnologia da informação destinados ao 
desenvolvimento das atividades dos municípios consorciados; 
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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; 

XII - propor políticas de inserção e desenvolvimento tecnológico dos 
consorciados, bem como a inclusão digital da sociedade; 

XIII – desenvolver, contratar, fornecer ou manter sistemas, serviços e 
equipamentos de geração e transmissão de energia, iluminação pública 
convencionais ou sistemas inteligentes voltados a eficiência energética 
e energias renováveis;  

XIV – planejar, coordenar, orientar, controlar e executar projetos de 
pesquisa e implantação de políticas de gestão territorial, 
geoprocessamento, cartografia e planejamento rural e urbano;  
(...) 

 

Considerando as vantagens técnicas e os ganhos de escalas das contratações 
consorciadas; 

Considerando o êxito nas contratações realizadas pelo CIGA, em especial a 
possibilidade de contratações no formato ‘outsorcing’; 

Considerando a necessidade dos municípios de contratar soluções, serviços e 
equipamentos que permitirão a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e maior 
sustentabilidade das cidades; 

Considerando a necessidade de padronização e interoperabilidade de soluções 
entre as cidades que fazem parte do CIGA; 

Considerando a aprovação na 27ª Reunião Ordinária do CIGA, realizada em 26 de 
maio de 2021, para criação do programa ‘Smart CIGA’; 

 

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, ambos do CIGA, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o programa ‘Smart CIGA’ que objetiva analisar, contratar e dispor 
de soluções para as cidades inteligentes. 

Parágrafo único. Soluções que já estejam no portfólio do CIGA, e que contribuam 
para cidades inteligentes, poderão fazer parte dos objetivos deste programa. 
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Art. 2º Desenvolver, potencializar ou apoiar outras iniciativas de laboratórios de 
inovação e instituições que visem a inovação e desenvolvimento tecnológico sustentável. 

Art. 3º 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, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

Presidente do CIGA 
Prefeito de Campos Novos (SC) 

 



SILVIO
ALEXANDRE
ZANCANAROn871
.581.759-87
Data: 30/08/2021
18:02:34 -03:00


		2021-08-31T10:25:28-0300




