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RESOLUÇÃO CIGA N.º 213, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Designa os empregados públicos que 
integram a Diretoria Jurídica do 
CINCATARINA para assessoramentos 
jurídicos durante os afastamentos, 
decorrentes tanto de gozo de licença 
maternidade, férias, quanto outro 
necessário da empregada pública 
ocupante do emprego permanente de 
Assessor Jurídico do CIGA, e dá outras 
providências. 

 

O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), 
por seu Presidente do Conselho de Administração, Senhor Silvio Alexandre Zancanaro, 
Prefeito do Município de Campos Novos, no uso de suas atribuições legais e 
institucionais, que lhe são conferidas pelos Contrato de Consórcio Público e Estatuto do 
CIGA, consoante artigos 19 e 20 do Contrato de Consórcio Público e artigos 35, inciso I, 
e 37 do Estatuto; 

Considerando a necessidade de assessoramento jurídico, durante afastamentos 
decorrentes tanto de gozo de licença maternidade, férias, quanto outro que se fizer 
necessário, da empregada pública ocupante do único emprego permanente de Assessor 
Jurídico do quadro de pessoal do CIGA; 

Considerando o objeto central dos Municípios Catarinenses ao constituir o CIGA, 
“ordenar a utilização dos recursos disponíveis e reforçar o papel do município na 
modernização da gestão pública, com observância da Lei n.º 11.107/05 e legislação 
pertinente”, consoante anunciado no preâmbulo do Contrato de Consórcio Público do 
CIGA; 

Considerando a natureza multifinalitária do CIGA, consórcio público com 
personalidade jurídica de direito público, sob a forma de associação pública, destinado, 
entre outros, a “desenvolver, de acordo com as necessidades e interesses dos consorciados, 
ações conjuntas para atendimento do objeto do Consórcio”, bem como “estabelecer 
relações cooperativas com outros consórcios que por sua localização e peculiaridades 
possibilite o desenvolvimento de ações conjuntas em defesa dos consorciados”, e “promover 
a articulação entre os atores envolvidos no processo de desenvolvimento tecnológico dos 
municípios, FECAM e associações de municípios catarinenses“, nos termos do art. 7º, incs. 
IV, IX e XI, de seu Contrato de Consórcio Público. 

Considerando que para cumprir suas finalidades o CIGA poderá “firmar convênios, 
contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de 
outras entidades e órgãos governamentais ou privados nacionais ou internacionais” e 
“requisitar técnicos de entes públicos, dos consorciados, FECAM e das associações 
microrregionais de municípios, para integrarem o quadro de profissionais na prestação dos 
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serviços ao CIGA”, com base nos incisos II e IV do parágrafo único do art. 7º de seu 
Contrato de Consórcio Público; 

Considerando que constitui direito dos consorciados “propor medidas que visem 
atender aos objetivos e interesses dos Municípios e ao aprimoramento do CIGA” (art. 8º, 
inc. III, do Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que constitui dever dos consorciados “acatar as determinações da 
Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações do CIGA”, assim como 
“cooperar para o desenvolvimento das atividades do CIGA, bem como contribuir com a 
ordem e a harmonia entre os consorciados e colaboradores” (art. 9º, incs. II e III, do 
Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que a Assembleia Geral, órgão colegiado compostos pelos Chefes 
do Poder Executivo de todos os Municípios consorciados e gerida por um Conselho de 
Administração, constituído pelos Senhores Prefeitos, é a instância máxima do CIGA 
(caput do art. 13 do Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que compete à Assembleia Geral “homologar as decisões que o 
Conselho de Administração deliberou ‘ad referendum’ da Assembleia Geral” (art. 16, VI, do 
Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que compete ao Conselho de Administração autorizar o Diretor 
Executivo do Consórcio a prover os empregos públicos do quadro de pessoal do CIGA, 
bem como autorizar a celebração de convênios (e instrumentos similares); (art. 19, incs. 
IX e X, do Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que, ao Presidente do Conselho de Administração, compete 
representar o CIGA ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar 
contratos ou convênios bem como constituir procuradores “ad negotia” e “ad juditia”, 
podendo esta competência ser delegada parcial ou totalmente ao Diretor Executivo (art. 
20, inc. III, do Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que, ao Conselho de Administração, compete, afora as disposições 
do Contrato de Consórcio, supervisionar a gestão administrativa do CIGA e coordenar a 
Assembleia Geral (art. 6º do Estatuto do CIGA); 

Considerando que a Diretoria Executiva é o órgão de execução das atividades do 
CIGA, cabendo-lhe exercer todos os atos atinentes ao cumprimento dos objetivos do 
CIGA (art. 16 do Estatuto do CIGA); 

Considerando que compete ao Diretor Executivo “propor ao Conselho de 
Administração a requisição de servidores públicos para servir ao CIGA” (art. 26, inc. XII, do 
Contrato de Consórcio Público); 

Considerando que as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, todos do CIGA, serão expedidas por meio de 
Resolução do Presidente do CIGA, segundo o art. 35, inc. I, do Estatuto do CIGA; 

Considerando a necessidade de integração e cooperação constante entre os entes 
que figuram no cenário Municipalista Catarinense, seja no âmbito das Associações de 
Municípios, Consórcios Públicos ou demais entidades sem fins lucrativos; 
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Considerando que a atuação dessas entidades se dá frequentemente de modo 
cooperativo, em verdadeira representação do federalismo cooperativo, de índole 
constitucional, expresso no art. 241 da CRFB; 

Considerando, por consequência, a formalização, em 04 de abril de 2018, do Termo 
de Cooperação Técnica Institucional n. 001/2018, denominado “Sistema FECAM”, entre 
FECAM, CIGA, CINCATARINA, ARIS e EGEM, com o fito de conjugar esforços para o 
melhor atendimento das demandas dos Municípios de Santa Catarina por meio do 
compartilhamento de recursos em sentido amplo; 

Considerando, igualmente, que o referido Termo prevê “o auxílio mútuo, mediante 
a disponibilização de servidores, cuja atividade preponderante seja deficiente e/ou 
inexistente em qualquer das demais entidades parceiras, mediante consentimento entre os 
partícipes e por prazo de duração determinado” (subitem 2.11); 

Considerando, sem exclusão, que o “Termo de Cooperação Técnica Institucional 
do Sistema FECAM n. 001/2018” encontra-se vigente – término previsto em 04/04/2023, 
nos termos da cláusula quarta, subitem 4.1 (vide Ato n. 1591278, publicado no DOM/SC 
em 13/04/2018); 

Considerando, para mais, a aprovação, pelos Conselhos de Administração e Fiscal 
do CIGA, em 09 de maio de 2019, durante a 23ª Reunião Ordinária, de cooperação entre 
as entidades do Sistema FECAM que possuem natureza de direito público – CIGA, 
CIMCATARINA e ARIS – para o apoio entre as instituições nas áreas de pessoal, 
infraestrutura e compras compartilhadas, da forma explicitada no Termo de Cooperação 
Técnica n. 006/2021, por CIGA e CINCATARINA; 

Considerando a deliberação, pela Assembleia Geral Ordinária do CIMCATARINA, 
em 06/06/2019, de cooperação técnica entre os consórcios públicos, entre esses o CIGA, 
para, entre outros, compartilhamento de servidores públicos e empregados públicos, por 
tempo determinado ou vinculado a realização de projeto específico (vide Ato n. 2051860, 
publicado no DOM/SC, edição n. 2848, em 11 de junho de 2019); 

Considerando que o CINCATARINA é uma entidade pública com múltiplas 
finalidades, voltado a estabelecer relações de cooperação federativa por meio de ações 
de interesse comum, inclusive na área de tecnologia (arts. 2º, 3º e 51 da Segunda 
Alteração e Consolidação do Protocolo de Intenções do CINCATARINA), enquanto o 
CIGA está focado no desenvolvimento de tecnologias da informação a serem 
empregadas nos Municípios catarinenses em favor de suas Administrações Públicas e da 
própria sociedade, ambos com o fito de promover a inovação e a modernização da 
gestão pública; 

Considerando que, para o cumprimento de seus objetivos e finalidades, o 
CINCATARINA poderá “desenvolver relações de cooperação institucional do consórcio 
público com entidades públicas e privadas, em especial FECAM, EGEM, ARIS, CIGA, 
associações de municípios e demais organizações da sociedade civil” e “estabelecer 
cooperação entre os entes da federação consorciados, para promover o desenvolvimento 
sustentável dos seus interesses comuns, integrando os entes da federação consorciados 
para planejamento e desenvolvimento local ou regional, possibilitando articulação para 
explorar de maneira eficaz as eficiências coletivas, mobilizando o potencial dos fatores 
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produtivos existentes” (art. 3º, incs. VI, X, da Segunda Alteração e Consolidação do 
Protocolo de Intenções do CINCATARINA); 

Considerando a previsão de o CINCATARINA realizar gestão pública compartilhada 
com outros consórcios públicos, que poderá ser administrativa, financeira, operacional e 
jurídica; 

Considerando, nesse sentido, que a cooperação técnica possui autorização 
normativa prevista nos artigos 59 e 60 da Segunda Alteração e Consolidação do 
Protocolo de Intenções do CINCATARINA, tendo como objeto específico o 
compartilhamento de estruturas, cessão e disponibilização de agentes públicos, 
assessoramentos técnicos, operacionais e jurídicos. 

Considerando que o CINCATARINA possui várias ações conjuntas já consolidadas 
que proporcionam economia aos cofres públicos e ganhos em escala, racionalização, 
otimização operacional da máquina pública e maior efetividade no desenvolvimento de 
programas, projetos, atividades e operações especiais;  

Considerando que o CIGA e o CINCATARINA foram instituídos pelos municípios 
catarinenses, recaindo sobre o Chefe do Poder Executivo Municipal a representação 
judicial e extrajudicial, sendo que em todos eles há previsão em seus Estatutos (Contrato 
de Consórcio Público) de que o cargo de Presidente é ocupado por Chefe do Poder 
Executivo Municipal escolhido mediante eleição entre seus pares; 

Considerando que os entes municipais que constituem o CINCATARINA, sua área 
de atuação, estão todos consorciados (integram) ao CIGA, constituindo-se numa unidade 
territorial sem limites intermunicipais para as finalidades a que se propõem (arts. 3º e 4º 
do Contrato de Consórcio Público do CIGA c/c arts. 5º e 11 da Segunda Alteração e 
Consolidação do Protocolo de Intenções do CINCATARINA); 

Considerando que o CIGA e o CINTARINA têm natureza jurídica de associação 
pública, de direito público, constituindo-se em órgãos da administração indireta dos 
Municípios consorciados, cujas atividades são de flagrante natureza pública, bem como 
os objetivos comuns que os ladeiam; 

Considerando, aqui, que o CIGA possui como valores de sua atuação: 
economicidade, inovação e eficiência, os quais devem ser observados no provimento de 
soluções aos entes consorciados, bem como na sua própria gestão;  

Considerando que ambos os Consórcios Públicos CIGA e CINCATARINA estão 
sediados no mesmo edifício, localizado à Rua General Liberato Bittencourt, n. 1885, 
Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina (art. 3º do Contrato de Consórcio Público do CIGA c/c art. 5º da Segunda 
Alteração e Consolidação do Protocolo de Intenções do CINCATARINA); 

Considerando que a proximidade das instalações físicas das entidades, visando à 
conservação dessa atuação cooperativa, de benefícios evidentes às entidades ora 
nominadas, é condição natural para a obtenção de resultados eficientes às finalidades a 
que se propõem cada uma das entidades; 
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Considerando, portanto, a profícua atuação conjunta do CIGA e do CINCATARINA 
em prol de uma gestão pública municipal eficiente e menos onerosa, materializada por 
meio de cooperação técnica entre as instituições; 

Considerando, nesse passo, o Termo de Cooperação Técnica n. 002/2021, entre 
CIGA e CINCATARINA, firmado em 19/01/2021, que tem como “objeto específico o 
compartilhamento de estruturas, cessão e disponibilização de agentes públicos, 
assessoramentos técnicos, operacionais e jurídicos”, bem como “visa à eficiência, à 
economicidade e à transparência da administração pública, mediante o compartilhamento 
e execução de atividades relacionadas aos objetivos e finalidades dos consórcios públicos” 
(vide disposições gerais); 

Considerando a demanda existente, a disponibilidade do CINCATARINA para 
auxiliar o CIGA na prestação de seus serviços, por meio de seus empregados públicos, 
neste momento, no que toca às atividades jurídicas do CIGA durante os períodos de 
afastamento da empregada pública ocupante do emprego permanente de Assessor 
Jurídico, bem como a realização do interesse público, e com respaldo nos princípios da 
eficiência e da economicidade; 

Considerando, então, a autorização, por unanimidade, pelos Conselhos de 
Administração e Fiscal deste Consórcio Público, de compartilhamento de capital 
intelectual (quadro de pessoal) entre as instituições diante de afastamento de 
empregados do CIGA (férias, licenças, entre outros) – vide Ata da 27ª Reunião Ordinária 
do CIGA, ocorrida em 26/05/2021, publicada no DOM/SC em 1º/06/2021, 
Autopublicação n. 3077538; 

Considerando, afinal, a deliberação, pelos Conselhos de Administração e Fiscal, 
ambos do CIGA, de apoio dos jurídicos de Consórcios Públicos do Sistema FECAM 
(CINCATARINA e ARIS), visando substituir a empregada pública ocupante do emprego 
permanente de Assessor Jurídico do CIGA enquanto usufruir da licença maternidade 
e/ou afastamento necessário do exercício do emprego permanente (veja Ata da 28ª 
Reunião Ordinária do CIGA, em 18/08/2021, publicada no DOM/SC em 27/08/2021, 
Autopublicação n. 3245967); 

Considerando que as deliberações da Assembleia Geral, instância máxima das 
instituições, têm força de lei e devem ser regulamentadas por meio de Resolução e 
cumpridas pelos consorciados; 

Considerando o dever de observância aos primados constitucionais de eficiência, 
economicidade, moralidade, cooperação entre as instituições, que induzem o aumento 
de eficácia da gestão pública municipal; 

Considerando que, em assim se procedendo, se reforça as boas práticas de gestão 
pública no âmbito destas instituições; agregando-se valor à atividade administrativa, 
atendimento aos princípios da eficiência, economia processual e racionalidade 
administrativa, evitando-se processos repetitivos e dispêndio de recursos públicos, com 
integração entre as instituições e atividades de governança administrativa; 

Considerando a transparência, o acompanhamento e a fiscalização em tempo real 
das ações executadas pelos empregados públicos de ambas as instituições, seja pelos 
gestores mediatos e imediatos, seja pelos próprios Municípios a eles consorciados; 
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Considerando, em suma, que a interpretação do disposto no Contrato de 
Consórcio Público do CIGA deve ser compatível com o exposto em seu Preâmbulo e com 
os princípios da solidariedade, transparência, eficiência e demais princípios da 
administração pública (art. 43 do Contrato de Consórcio Público); 

Considerando, além dessas premissas, o necessário respeito à autonomia dos entes 
da federação consorciados tanto ao CIGA quanto ao CINCATARINA, consoante se 
depreende de seus Estatutos e da forma preconizada pela Constituição Federal; 

Considerando a perspectiva de que esta cooperação técnica atende às demandas 
individuais e aquelas executadas de modo cooperativo pelo CIGA e pelo CINCATARINA; 

Considerando o período que vivemos, de grave crise da saúde e da economia, por 
último, o dever de não se realizar gastos desnecessários. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os empregados públicos que integram a Diretoria Jurídica do 
Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA para assessoramento jurídico 
durante os afastamentos, decorrentes tanto de gozo de licença maternidade, férias, 
quanto outro necessário, da empregada pública do CIGA ocupante do emprego 
permanente de Assessor Jurídico, com as atribuições previstas no Contrato de Consórcio 
Público do CIGA, forte no disposto no art. 241 da Constituição Federal, na Lei Federal n. 
11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, 
nos Contratos de Consórcio Público, Estatutos e decisões das Assembleias Gerais, todos 
do CIGA e do CINCATARINA, no Termo de Cooperação Técnica Institucional (“Sistema 
FECAM”) n. 001/2018 e Termo de Cooperação n. 002/2021, bem como nos 
“Considerandos” acima expostos e demais disposições legais pertinentes. 

Parágrafo único. Os empregados públicos que integram a Diretoria Jurídica do 
CINCATARINA serão indicados por ato próprio do seu Presidente, dentre os que 
possuam as atribuições e competências previstas no Contrato de Consórcio Público, com 
as devidas habilitações e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

Art. 2º O assessoramento jurídico previsto nesta Resolução não será oneroso e 
não implica compromissos financeiros ou transferência de recursos entre os Consórcios 
Públicos CIGA e CINCATARINA. 

§ 1º Os empregados públicos que prestarão o assessoramento jurídico ao CIGA 
guardarão seus vínculos e subordinações de origem com o CINCATARINA. 

§ 2º A utilização temporária de pessoal do CINCATARINA, que se tornar necessária 
para a execução de atividades jurídicas no âmbito do CIGA, não configurará vínculo 
empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista 
ou previdenciária para o CIGA, tampouco direito adquirido ou vantagens previstas no 
Contrato de Consórcio Público. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no Diário 
(eletrônico) Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, imprensa oficial dos 
Consórcios Públicos CIGA e CINCATARINA, como condição de validade do ato normativo 
expedido. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Florianópolis, 19 de novembro de 2021.  

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO  
Presidente do CIGA  

Prefeito de Campos Novos (SC)  
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