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PORTARIA N.º 11, DE 22 DE MARÇO DE 2022 

 

Dispõe sobre a designação para o desempenho de 
atividade especial de empregado público 
permanente do Consórcio de Inovação na Gestão 
Pública – Ciga, e dá outras providências.  

 

Considerando a ratificação do Contrato de Consórcio Público do Ciga, atualizado pela 
Emenda n.º 06, de 28 de janeiro de 2022, por 3 (três) municípios consorciados: Leoberto Leal 
(Lei n.º 1.555/2022, publicada em 22/02/2022), Água Doce (Lei n.º 3.056/2022, publicada em 
23/02/2022) e Rio do Campo (Lei n.º 2.409/2022, publicada em 23/02/2022);  

Considerando o artigo 52, caput, do Contrato de Consórcio Público do Ciga; 

Art. 52. As alterações do Contrato de Consórcio Público passam a viger após 
sua ratificação por pelo menos 3 (três) municípios consorciados, e as 
modificações do Estatuto entram em vigor após sua publicação no órgão 
oficial de publicação. (Redação dada pela Emenda ao Contrato de Consórcio 
Público n.º 05, de 2017) 

Considerando o artigo 110 do Estatuto do Ciga: 

Art. 110. As alterações do Estatuto entrarão em vigor na mesma data de 
vigência das alterações do Contrato de Consórcio Público. 

Considerando, dessa forma, que o Contrato de Consórcio Público atualizado e o novo 
Estatuto, ambos do Ciga, entraram em vigor no dia 23 de fevereiro de 2022; 

Considerando, então, a previsão, na estrutura organizacional do Ciga, de gratificações 
pelo desempenho de atividades especiais, a fim de remunerar a realização de encargos 
específicos, com diferente complexidade ou grau de responsabilidade, forte no artigo 28, §4º, 
do Contrato de Consórcio Público e no artigo 71 do Estatuto, ambos do Ciga; 

Considerando que o houve a criação de novas gratificações pelo desempenho de 
atividades especiais no âmbito do Ciga; 

Considerando que compete à Diretoria Executiva a designação para o desempenho de 
atividades especiais, com base no §4º do artigo 71 do Estatuto do Ciga; 

Considerando que a Diretoria Executiva é o órgão executivo e de gestão administrativa 
do CIGA, a quem compete promover a execução das atividades e a gestão deste Consórcio 
Público, consoante disposto nos artigos 25 e 26 do Contrato de Consórcio Público do Ciga, 
bem como nos artigos 16 e 36 de seu Estatuto; 

O DIRETOR EXECUTIVO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – 
CIGA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar, a partir de 1º de março de 2022, a Senhora Virgínia Angelica Reck, 
matrícula n.º 41, ocupante do emprego público permanente de Técnico em TI, do quadro de 
pessoal do Ciga, para o desempenho da atividade especial de ‘Encarregado pelo Tratamento 
de Dados Pessoais’, conforme atribuições estabelecidas no inciso VII do artigo 71 do Estatuto 
do Ciga. 

Art. 2º A referida gratificação trata-se de vantagem pro labore faciendo, a qual, pela sua 
própria natureza, somente será devida enquanto o empregado público se encontrar prestando 
o serviço específico a ela relacionado, em harmonia com o §5º do artigo 71 do Estatuto do 
Ciga. 

Art. 3º A concessão da gratificação pelo desempenho de atividade especial está 
condicionada à disponibilidade orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, em consonância com o §6º do artigo 71 do 
Estatuto do Ciga. 

Art. 4º Esta Portaria 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 março de 2022. 

 

GILSONI LUNARDI ALBINO 
Diretor Executivo do CIGA 
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