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RESOLUÇÃO CIGA N.º 212, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre a revogação da Resolução CIGA n.º 
190, de 15 de janeiro de 2021, que concedeu a 
revisão geral anual de salários dos empregados 
do CIGA e das gratificações pelo desempenho de 
atividades especiais e por titulação dos 
empregados do CIGA para o Exercício de 2021, e 
dá outras providências. 

 

Considerando que a Resolução CIGA n.º 190, de 15 de janeiro de 2021, concedeu a 
revisão geral anual de salários dos empregados do CIGA e das gratificações pelo 
desempenho de atividades especiais e por titulação; 

Considerando que a Resolução CIGA n.º 198, de 07 de julho de 2021, suspendeu, ad 
referendum da Assembleia Geral do CIGA, a partir de 1º de julho de 2021, a revisão geral 
anual de salários, gratificações pelo desempenho de atividades especiais e titulação dos 
empregados do CIGA, concedida para o Exercício de 2021 nos termos da Resolução CIGA n.º 
190, de 15 de janeiro de 2021, em obediência às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina (Processo @CON 21/00195659) e pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADI’s nºs 6.450, 6.447 e 6.525); 

Considerando que a 27ª Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio de Informática 
na Gestão Pública Municipal – CIGA, realizada em 21 de julho de 2021, homologou a 
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, conforme Resolução CIGA n.º 198, de 07 de julho de 2021, e 
aprovou a revogação da Resolução CIGA n.º 190, de 15 de janeiro de 2021, ato que concedeu 
a revisão geral anual no âmbito do CIGA para o exercício de 2021, vide ata publicada no 
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, em 02 de agosto  de 2021 
(Publicação Nº 3192100: ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL DO CIGA - 
21.07.2021 -VIRTUAL- disponível em: 
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2021/08/1627917400_ata_27_assembl
eia_geral_extraordinria__assinada_extrato.pdf); 

Considerando que a Assembleia Geral, instância máxima do CIGA, é um órgão 
colegiado composto pelos Chefes do Poder Executivo de todos os municípios consorciados e 
será gerida por um Conselho de Administração (previsto no caput do artigo 13 do Contrato 
de Consórcio);  

Considerando que compete ao Presidente do CIGA expedir por meio de Resolução as 
deliberações da Assembleia Geral (previsto no artigo 35, I, do Estatuto do CIGA); 
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Considerando que é condição de validade dos atos normativos expedidos por qualquer 
órgão ou agente do CIGA a respectiva publicação no órgão oficial de publicação do CIGA. 
(artigo 37 do Estatuto do 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 do CIGA, consoante artigos 19 e 20 do 
Contrato de Consórcio Público e artigo 35, inciso I, do Estatuto, ambos do CIGA; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Revogar a Resolução CIGA n.º 190, de 15 de janeiro de 2021, que concedeu a 
revisão geral anual de salários dos empregados do CIGA e das gratificações pelo 
desempenho de atividades especiais e por titulação dos empregados do CIGA para o 
Exercício de 2021. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de julho de 2021, 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. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 22 de outubro de 2021. 

 

 
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  

Presidente do CIGA  
Prefeito de Campos Novos (SC)  
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