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Resolução n. 0091/2021 
 
 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADOS 
PÚBLICOS DO CINCATARINA PARA 
ASSESSORAMENTOS JURÍDICOS DO CONSÓRCIO DE 
INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA – CIGA E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Presidente do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, Sr. 

Dorival Carlos Borga, Prefeito de Videira, no uso de suas atribuições legais, contratuais e 

estatutárias, em cumprimento às disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio 

Público e do Estatuto do CINCATARINA; e 

 

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; 

 

CONSIDERANDO a formalização, em 04 de abril de 2018, do Termo de Cooperação Técnica 

Institucional n. 001/2018, com vigência até 04/04/2023, 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 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 a deliberação, pela Assembleia Geral Ordinária do CINCATARINA, 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, conforme Ato n. 2051860, 

publicado no DOM/SC, edição n. 2848, em 11 de junho de 2019; 



 

 

 

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 produtivos existentes” (art. 3º, incisos 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 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 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 (artigos 3º e 4º do Contrato de 

Consórcio Público do CIGA c/c artigos 5º e 11 da Segunda Alteração e Consolidação do Protocolo 

de Intenções do CINCATARINA); 

 



 

 

CONSIDERANDO 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”; 

 

CONSIDERANDO os termos da Resolução CIGA nº 213, de 19 de novembro de 2021, que 

“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”, publicada no Diário Oficial 

dos Municípios no dia 19 de novembro de 2021, ato nº 3419358. 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os seguintes empregados públicos pertencentes aos quadros do 

CINCATARINA para assessoramento jurídico do CIGA, por prazo indeterminado: 

I – André Luiz de Oliveira – Diretor Jurídico; 

II – Dagmar José Belotto – Analista Técnico IV – Função Advogado; 

III – Tanara Cristiane Nogueira – Analista Técnico IV – Função Advogada; 

IV – Paulo Germano Zeferino Borges – Analista Técnico IV – Função Advogado.    

Parágrafo único. O assessoramento jurídico ao CIGA será coordenado pelo Diretor Jurídico 

do CINCATARINA, com o auxílio dos demais empregados públicos referidos nesta Resolução. 

 

Art. 2º O assessoramento jurídico previsto nesta Resolução não será oneroso e não implica 

compromissos financeiros ou transferência de recursos entre os Consórcios Públicos CINCATARINA 

e CIGA. 

§ 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 deste. 

 

Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Florianópolis, 25 de novembro de 2021.    

 

 

 

DORIVAL CARLOS BORGA 
Prefeito de Videira 

Presidente do CINCATARINA 
 
 
 

 
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020 


		2021-11-26T16:42:56-0300




