
Sexta-feira, 22 de outubro de 2021 às 15:45, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3365010: RESOLUÇÃO CIGA N.º 209, DE 22 DE
OUTUBRO DE 2021

ENTIDADE
CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3365010

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3365010


     

 
1/4 

 

 
RESOLUÇÃO CIGA N.º 209, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Institui a Câmara Técnica do Grupo de 
Trabalho sobre Sistemas de Gestão no 
âmbito das Administrações Públicas 
Municipais de Santa Catarina 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; 

Considerado o Ofício TCE/SC/SEG/4413/2021, de 25 de março de 2021,  
remetido ao CIGA referente ao “Levantamento dos sistemas de gestão utilizados nas 
Administrações Públicas Municipais de Santa Catarina (LEV 20/80033802), realizado pela 
Diretoria de Informações Estratégicas (DIE) do TCE/SC, nos termos da Portaria TC-
148/2020, com vistas a efetuar um diagnóstico dos sistemas de gestão utilizados pelas 
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295 Prefeituras Municipais de Santa Catarina, objetivando apontar os principais riscos e 
propor eventuais ações de controle à Corte de Contas; 

Considerando sugestão da DIE,  a qual foi prontamente acolhida pela  
Presidência do TCE/SC, para que fosse dada ciência dos seus resultados à Federação 
Catarinense dos Municípios (FECAM), ao Consórcio de Informática na Gestão Pública 
(CIGA) e a todas as Associações de Municípios, recomendando a essas entidades que 
constituam grupo de trabalho para 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 sistema de gestão , sendo um 
trabalho conjunto, inclusive com a participação do TCE/SC; 

Considerando que na 28ª Reunião Ordinária do CIGA, realizada em 18 de agosto 
de 2021, foi aprovada a criação da Câmara Técnica para formação de um Grupo de 
Trabalho de Estudos e Ações sobre Sistemas de Gestão, conforme Ata publicada no 
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, em 27 de agosto de 2021 
(Publicação Nº 3245967: ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CIGA - 18.08.2021 – 
disponível em:  
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2021/08/1630076485_ata_da_2
8_reunio_ordinria_do_ciga_assinada_extrato.pdf); 

Considerando que o CIGA encaminhou o Ofício Circular n.º 025/2021/CIGA, de 
10 de agosto de 2021, às Associações de Municípios e à FECAM solicitando, caso tais 
entidades entendessem conveniente sua participação, a indicação de quem será(ão) o(s) 
seu(s) representante(s) no Grupo de Trabalho, em atendimento à recomendação do 
TCE/SC; 

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

 
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, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir a Câmara Técnica do Grupo de Trabalho sobre Sistemas de Gestão 
no âmbito das Administrações Públicas Municipais de Santa Catarina com as seguintes 
competências: 

I – Realizar estudos e ações que possam mitigar a assimetria da informação entre 
contratantes e contratados; 

II – Propor cláusulas essenciais em editais e contratos; 
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III – Ampliar a fiscalização dos contratos e adotar outras iniciativas que possam 
contribuir para a facilitação da migração entre sistemas de gestão; 

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

V – Atender outras competências que venham a ser delegadas. 

Art. 2º Nomear os membros para a constituição da Câmara Técnica do Grupo de 
Trabalho sobre Sistemas de Gestão no âmbito das Administrações Públicas Municipais 
de Santa Catarina, conforme relação constante no Anexo I desta Resolução. 

Art. 3º As reuniões da Câmara Técnica do Grupo de Trabalho sobre Sistemas de 
Gestão no âmbito das Administrações Públicas Municipais de Santa Catarina serão 
convocadas pelo Presidente ou pelo Diretor Executivo do CIGA, podendo ser uma 
convocação geral ou de membros específicos de grupos de trabalho. 

Parágrafo Primeiro. Para a composição dos grupos de trabalho 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 Grupo, bastando 
a comunicação ao CIGA.  

Art. 4º Caberá ao CIGA secretariar as reuniões, realizar convites aos membros da 
Câmara Técnica e a outros participantes, sempre que indicados pelo Grupo. 

Art. 5º Fica atribuído ao representante de cada entidade convidada o 
compartilhamento das informações produzidas nos trabalhos. 

Art. 6º A participação de representantes e de suas instituições é voluntária e não 
gera qualquer vínculo ou obrigação do participante e/ou sua instituição de origem com 
o CIGA. 

  Art. 7º 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, 22 de outubro de 2021. 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
Presidente do CIGA 

Prefeito de Campos Novos (SC) 
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ANEXO I 
 

Relação dos membros indicados:  
 

NOME CARGO/FUNÇÃO/INSTITUIÇÃO 

Marcelo José Borsatti Diretor Executivo do CIS-AMARP 

Tarciso Rech TI da AMARP 

Vanderlei Roberto Picinini Contador da AMAUC 

Zulnei Luchtenberg Contador do CIM-AMAVI e do CIS-AMAVI 

Ailson Piva TI/Movimento econômico da AMESC 

Jean Carlos Coelho Contador da AMFRI 

Fernando Sedrez Silva 
Secretário de Gestão e Controle de 

Navegantes/Presidente do Colegiado de 
Controladores Internos AMFRI 

Lauri Nora Coordenador Movimento Econômico AMMOC 

Letícia Zilio Gerente Administrativa da AMMOC 

Dreone Mendes Contador de Luzerna 

José Rafael Corrêa Consultor em Gestão Contábil e Integridade AMVE 

Solange do Amaral Muller Diretora Executiva da AMNOROESTE 

Sezarlei Ferreira Bueno Contador da AMNOROESTE 

Afonso Wasmann Neto Contador de Porto União 

Luciano Angonese Secretário Executivo AMPLASC 

Mauro Paes Corrêa Técnico em Informática de Urussanga 

Eduardo Campos Assistente Administrativo e Financeiro da AMUNESC 

Roberto Molin de Almeida Secretário Executivo AMURC 

Everson Guimarães Coordenador Administrativo AMUREL 

Anderson Bendik do Amarante Técnico em TI AMURES 
Juliana Pereira Horongoso 

Demarchi Diretora Executiva AMVALI 

Gilberto Brasil Diretor Administrativo e Financeiro GRANFPOLIS 

Celso Galante Secretário Executivo AMOSC 

Tiago Fagonde de Moraes Coordenador de TI da FECAM 
Cristiano Francis Matos de 

Macedo 
Auditor Fiscal Externo TCE/SC/Coordenador de 
Fiscalização de Tecnologia da Informação CFTI 

Rafael Maia Pinto Auditor Fiscal Externo TCE/SC 

Marcelo Maciel dos Santos Auditor Fiscal Externo TCE/SC 
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