
João Pessoa (PB) adota processos eletrônicos 
com o e-CIGA

N  o dia 10 de maio de 2021, o 

CIGA participou, em João  

Pessoa (PB), do evento de abertura 

da semana de capacitações do 

e-CIGA no município. 

A implantação do e-Ciga, que 

será o sistema responsável pela 

implantação do processo eletrônico, 

é a primeira fase do Projeto Papel 

Zero, desenvolvido dentro do 

Programa João Pessoa Sustentável. 

A fase inicial de capacitação 

em João Pessoa envolve 2.500 

servidores do município e chegará a 

37.000 servidores.
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Posse dos Conselhos 
Administrativo e Fiscal 
de 2021 do Ciga

Educação Conectada

Infraestrutura  
de Telecomunicações

C IGA solicita apoio no Senado Federal para ampliar rede 
de fibra óptica e implementar medidas que estimulem 

a instalação da rede subterrânea nas cidades.

P rojeto do CIGA auxilia municípios a viabilizarem aulas 

no formato on-line na rede pública municipal de ensino.
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Na foto, o Presidente do CIGA, Silvio Alexandre Zancanaro (Prefeito de  
Campos Novos-SC) e o Prefeito de João Pessoa-PB, Cícero Lucena.



E X P E D I E N T E

Mensagem do Presidente

N   este momento tão difícil para os 
cidadãos, governos e empresas, o CIGA 

se mantém atento às tecnologias que 
podem facilitar e colaborar com a vida dos 
munícipes. Nesse compasso, a tecnologia é 
um pilar fundamental.

Destacamos as parcerias que vêm 
sendo firmadas ao longo do tempo, 
as quais estão sendo reforçadas neste 
momento. Dentre os destaques das 
ações empreendidas pelo CIGA, está a 
participação nas discussões para melhoria 
na infraestrutura de comunicação, por 
meio da ampliação da oferta de fibra 
óptica e da implantação do 5G no país. 

Em outra ponta, o CIGA tem participado 
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ativamente das iniciativas de 
desburocratização com vistas a incentivar 
e facilitar o empreendedorismo. Nesse 
aspecto, merece destaque a participação na 
iniciativa SC Bem Mais Simples, que contribui 
para a diminuição do tempo de abertura e 
alterações de empresas, que passou de 120 
para 5 dias úteis. 

O CIGA, além de apoiar a iniciativa, 
participa ativamente ao disponibilizar 
aos municípios consorciados solução 
que integra os municípios com outros 
órgãos estaduais e federais, como Jucesc, 
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 
Meio Ambiente, Receita Federal, Receita 
Estadual, entre outros.

EDITORIAL

SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO E-CIGA - PREFEITURA SEM PAPEL

O   e-CIGA proporciona susten-
tabilidade, economia e agi-

lidade à administração pública 
municipal. A solução proporciona 
o gerenciamento de processos e 
documentos eletrônicos, com as-
sinatura eletrônica válida legal-
mente e arquivamento digital de 
documentos e/ou processos.

O excesso de papel é um problema 
no dia a dia da gestão pública, não 
apenas pela questão relacionada 
à preservação do meio ambiente, 
mas pelo fato de representar gas-
tos significativos e perdas de efici-
ência. O e-CIGA é uma alternativa 
para agilizar a tramitação de docu-
mentos e processos administrati-

vos, permitindo o acesso em tempo 
real de todos os interessados, se-
jam internos ou externos ao ente.
Modernize já a gestão de documen-

tos e processos do seu município!  
Saiba mais sobre o e-CIGA e as de-
mais soluções do CIGA no nosso site 
e nas nossas redes sociais.
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O Consórcio de Informática na Gestão 
Pública Municipal (CIGA) elegeu a 

nova diretoria para o ano de 2021. O even-
to ocorreu na tarde do dia 19 de janeiro de 
2021 no Centro de Convenções do hotel 
Faial, no centro de Florianópolis.
O prefeito Robson Jean Back (São Marti-
nho-SC), que deixou a presidência, fez um 
balanço positivo do ano de 2020, e desta-
cou os esforços da instituição. “O uso de 
tecnologia foi muito importante durante 

INSTITUCIONAL

Posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal 
de 2021 do CIGA

a pandemia. O CIGA intensificou o apoio e 
suporte aos consorciados com relação à 
vertical tecnológica”, afirmou Back.
O evento foi transmitido também pela 
internet e pode ser acompanhado ao vivo 
pelo site do CIGA. Por causa do distancia-
mento social imposto pela pandemia do 
COVID-19 a votação também foi realiza-
da virtualmente. Os votos dos consorcia-
dos puderam ser coletados por cédulas 
virtuais assinadas com certificado digital.

“Temos o desafio de dar continuidade 
à excelência dos trabalhos que vêm 
sendo desenvolvidos, bem como ao 
plano operacional do CIGA. Contamos 
com o apoio de todos os prefeitos 
nessa próxima gestão para melhorar 
o desenvolvimento dos municípios de 
Santa Catarina e de todo o país”, des-
tacou Zancanaro (prefeito de Campos 
Novos-SC), que foi eleito para presidir 
o Consórcio em 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO – Presidente  
(Prefeito de Campos Novos/SC)

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO – Primeiro Vice-Presidente  
(Prefeito de Nova Veneza/SC)

JOSÉ CONSTANTE – Segundo Vice-Presidente  
(Prefeito de Agrolândia/SC)

ROBSON JEAN BACK – Primeiro Secretário  
(Prefeito de São Martinho/SC)

GIOVANI NUNES – Segundo Secretário  
(Prefeito de São Joaquim/SC)

CONSELHO FISCAL

JOÃO ANTONIO GIUMBELLI – Prefeito de Belmonte/SC

CLODOALDO BRIANCINI – Prefeito de Cordilheira Alta/SC

ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito de Massaranduba/SC

RENALDO MUELLER  – Prefeito de Riqueza/SC

ÉRCIO KRIEK – Prefeito de Pomerode/SC

SILVANO DE PARIZ – Prefeito de Quilombo/SC

COMO FICOU A COMPOSIÇÃO EM 2021

Prefeito de São Martinho (SC) e ex-presidente do CIGA (exercícios 2019 e 2020), Robson Jean Back, e o  
prefeito de Campos Novos (SC) e presidente eleito do CIGA para 2021, Silvio Alexandre Zancanaro.
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CIGA participa do Programa  CIGA participa do Programa  
SC Bem Mais SimplesSC Bem Mais Simples

O   CIGA apoia iniciativas para ajudar 
os municípios a ganharem mais 

agilidade e foco nas tarefas essenciais 
à população. Por meio do Consórcio, 
as prefeituras podem utilizar atas de 
registro de preços com valores e con-
dições mais vantajosas do que os usu-
ais de mercado. 
Os equipamentos chegam aos muni-
cípios no modelo de outsourcing (lo-
cação de equipamentos), de forma 

que toda a manutenção, suporte e 
substituição dos equipamentos fica 
sob responsabilidade da empresa 
contratada. 
A modalidade de outsourcing possui 
as seguintes vantagens: 

•  O investimento inicial é menor em 
comparação com a aquisição de 
equipamentos;

•  Manutenção e suporte especializado;
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•  Os equipamentos são substituídos 
em caso de quebra ou antes de fi-
carem obsoletos;

•  Pela quantidade licitada os valores 
geralmente ficam melhores do que 
a média de mercado; e

•  Aumento de produtividade do ente 
ao focar nas suas atividades es-
senciais, sem sobrecarregas por 
problemas tecnológicos.

O CIGA participou das iniciativas 
para simplificar a alteração e 

abertura de empresas no estado de 
Santa Catarina. O programa SC Bem 
Mais Simples reúne vários órgãos e 
entidades para estimular as ações de 
empreendedorismo.
Os presidentes do CIGA, Silvio Alexan-
dre Zancanaro (prefeito de Campos 
Novos/SC), e da Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina, Gilson Lucas 
Bugs, se reuniram em fevereiro para 

discutir as formas de agilizar o pro-
cesso de abertura das empresas no 
estado. O objetivo é reduzir o tempo 
de abertura de pessoas jurídicas e es-
timular a geração de negócios.
“O CIGA é parceiro de longa data da 
Jucesc e cada vez mais buscamos in-
tegrar os municípios e deixar fácil na 
ponta. Essa parceria tende a se forta-
lecer ainda mais para deixar tudo mais 
fácil, sem que o empreendedor precise 
passar as informações em mais de um 

órgão. É um trabalho conjunto”, des-
taca Bugs.
O sistema CIGA CIM integra os municí-
pios com outros órgãos, como Jucesc, 
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sani-
tária, Meio Ambiente, Receita Federal, 
Receita Estadual, entre outros. Pelo 
sistema é possível receber informa-
ções e enviar deliberações sobre aber-
tura e alteração de empresas. Assim, 
sendo parte da REDESIM - Rede Nacio-
nal para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negó-
cios - Lei nº 11.598/2007 .
“O CIGA tem papel fundamental de vín-
culo com os municípios para dar cele-
ridade nos processos e essa parceria é 
um grande estímulo ao empreendedo-
rismo. Os empresários pedem moder-
nizações e vamos trabalhar junto aos 
órgãos para dar andamento a essas 
demandas em parceria com a Junta 
Comercial”, disse Zancanaro.
O encontro ocorreu na Central de 
Atendimento ao Cidadão Agiliza em 
Campos Novos/SC. O Agiliza é um ser-
viço que visa modernizar o acesso aos 
serviços públicos municipais e fun-
ciona como o ponto de contato entre 
cidadão e vários órgãos municipais, 
bem como possui parceria com os Go-
vernos Estadual e Federal.

Cidades podem ter acesso 
facilitado a equipamentos  
de TI por meio do CIGA



CIGA atua pela melhoria da infraestrutura CIGA atua pela melhoria da infraestrutura 
dos municípios de SCdos municípios de SC
E m 24 de fevereiro, o Presidente do 

CIGA (prefeito de Campos Novos/
SC), Silvio Alexandre Zancanaro, e o 
Diretor, Gilsoni Lunardi Albino, estive-
ram em Brasília reunidos com o sena-
dor Espiridião Amin, ocasião em que 
protocolaram Ofício do CIGA contextu-
alizando os desafios para a ampliação 
das infraestruturas de telecomunica-
ções nas cidades brasileiras e pedindo 
apoio na ampliação de cabos de fibra 
óptica aceitas pela legislação vigente 
e para medidas  que estimulem a uti-
lização de cabeamento subterrâneo 
nas cidades. 

A ampliação da rede de fibra ótica é 
um desafio, sendo que atualmente a 
maior parte da infraestrutura de ca-
bos é instalada nos postes de energia 
elétrica, abaixo da rede de alta tensão. 
Todavia, o espaço limitado consiste 
num entrave para o crescimento das 
redes de dados.

As empresas de telecomunicações de-
vem solicitar o compartilhamento jun-
to às concessionárias de energia, e tal 
situação, em muitas regiões, torna a 

disputa por um espaço no poste muito 
acirrada. Segundo a Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, existem 
estados com uma situação crítica de 
compartilhamento, principalmente os 
mais populosos. Isso limita a oferta 
de serviços aos consumidores, pois 
as operadoras existentes não conse-
guem atender toda a demanda que 
existe, além de limitar a concorrência.

“É de suma importância principal-
mente para o desenvolvimento em-
presarial. Abrirmos uma possibili-
dade de regulação federal que se 
expandisse para estados e municípios. 
Vai haver um fortalecimento na forma 
de comunicação e desenvolvimento. É 
papel dos gestores dar as ferramentas 
para o mercado se expandir”, disse 
Zancanaro.
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O Senado Federal vem discutindo os marcos 
legais do 5G no país. O Brasil possui cerca 

de 100 mil antenas instaladas, mas para receber 
a rede 5G será necessário quintuplicar esse 
quantitativo.

No final de 2020, o Decreto 10.480/2020 
regulamentou a Lei Geral das Antenas (Lei nº 
13.116), mas ainda faz-se necessário o diálogo 
com os municípios para flexibilizar normas que 
normatizam o tema.

Um dos principais entraves para a instalação 

de novas antenas são as legislações 
municipais. “Temos 5.570 municípios no Brasil 
e legislações diferentes, isso causa dificuldade 
de instalação da rede móvel”, afirmou Nilo 
Pasquali, superintendente de planejamento 
e regulamentação da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

O CIGA vem buscando articulação com diversas 
entidades do setor de telecomunicações com o 
objetivo de destravar a agenda e agilizar a implan-
tação da tecnologia no estado de Santa Catarina.

IMPLANTAÇÃO DO 5G NO BRASIL



O Diário Oficial dos Municípios (DOM) 
ultrapassou, no final de maio, a marca 

de 47 mil publicações relativas ao comba-
te da pandemia de COVID-19, conforme 
contagem iniciada em  janeiro de 2020.

Além da publicação dos municípios con-
sorciados, o portal unificado de publi-
cações COVID-19 do DOM/SC reuniu os 
principais atos oficiais do Governo do 
Estado de Santa Catarina e do Governo 
Federal.

O objetivo do projeto é a centralização de 
informações sobre a pandemia em um úni-
co local, facilitando o acesso à informação 
neste momento delicado de enfrentamento 
à pandemia. Mais de 600 entidades estão 
abrangidas na iniciativa. 

TRANSPARÊNCIA |  FISCALIZAÇÃO

Opresidente do CIGA, Alexandre Zancanaro se 
reuniu no dia 11 de maio de 2021 com Marialvo 

Filho, secretário de estado da Receita da Paraíba 
e Hamilton Sobral Guedes, coordenador executivo 
do Fórum Permanente de Administradores 
Tributários da Paraíba (FPAT-PB). O objetivo do 
encontro, que ocorreu na sede da Secretaria de 
Estado da Fazenda, foi conhecer a experiência 
de integração das administrações tributárias do 
estado com a criação do Fórum (FPAT).

Desde 2017 diversas entidades assinaram 
o termo de cooperação técnica estratégica 
que amplia e aprimora a integração entre os 
órgãos públicos responsáveis pela fiscalização 
tributária. O CIGA passou a fazer parte da 
entidade em 2019. Também participam do 
Fórum a Receita Federal, Secretária Estadual de 
Fazenda (PB), Ministério Público Estadual (PB), 
Tribunal de Contas do Estado (PB), Escola de 
Administração Tributária dentre outros órgãos.

“A colaboração e participação de diversas entidades 
promove a qualificação e apoio à estruturação das 
pequenas cidades e permite a integração conjunta 

CIGA e FPAT se reúnem para discutir a integração 
das administrações tributárias

na fiscalização”, frisou o secretário do Tesouro  
de João Pessoa, Adenilson de Oliveira.

O presidente do CIGA, Alexandre Zancanaro, 
reforçou a necessidade de parceria e a disponibi-
lidade dos sistemas do Consórcio de Informática 
para os municípios paraibanos, como o e-CIGA e 
o CIGA Simples, que facilita o processo de gestão 
dos municípios na arrecadação de empresas 
enquadradas no Simples Nacional.

Também participaram da reunião o diretor 
executivo do CIGA, Gilsoni Albino, Christiane 
Pessoa (TCE-PB), Reynaldo Serpa (MP-PB) e 
Elaine Carvalho (Escola de Gestão).

DOM ultrapassa 47 mil publicações sobre 
COVID-19
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Município de João Pessoa (PB) adota processos 
eletrônicos com o e-CIGA

CIGA Câmara: Portal exclusivo para o Poder 
Legislativo

A   prefeitura de João Pessoa lançou o 
“Projeto Papel Zero” e implemen-

tou o e-CIGA, sistema que permite a 
tramitação de processos administra-
tivos e documentos digitais de forma 
ágil, rápida e segura.

O evento que marca o lançamento do 
projeto foi realizado no dia 10 de maio 
de 2021 em João Pessoa (PB), no audi-
tório do Centro Administrativo (CAM), 
no bairro Água Fria. Participaram da 
solenidade o prefeito de João Pessoa 
(PB), Cícero Lucena e Alexandre Zanca-
naro, prefeito de Campos Novos (SC) e 
presidente do Consórcio de Informáti-
ca na Gestão Pública Municipal.

“Quando se fala de inovação e econo-
micidade o CIGA tem um papel funda-
mental em auxiliar a prefeitura e toda 
a comunidade”, destacou Zancanaro.

O e-CIGA permite ainda a ampla con-
sulta dos processos e documentos, 
ampliando o acesso à informação e 
ajudando a aproximar a gestão do mu-
nicípio dos cidadãos.

A  fim de facilitar e agregar diversos 
serviços numa mesma platafor-

ma, o CIGA lançou em 2020 o novo 
CIGA Câmara, um portal completo de 
gestão para as Câmaras de Vereado-
res. Essa iniciativa além de atender 
as demandas da própria câmara, tam-
bém proporciona ganhos à população 
que consegue acompanhar as ações 
do Legislativo.

É possível verificar o andamento das 
sessões e a tramitação de projetos, 
por exemplo, inclusive por meio de 
arquivos de áudio, vídeo, fotos, além 
do acesso completo aos documentos 
disponibilizados no Portal.

O CIGA Câmara é uma solução que 
pode ser implementada de forma fácil 
e rápida, cuja contratação pela câmara 
é dispensável de licitação, quando o 
município é consorciado ao CIGA.
Saiba mais sobre o CIGA Câmara no 
nosso site e nas nossas redes sociais.

GESTÃO EFICIENTE |  LEGISLATIVO

nicípio e chegará a 37.000 servidores.

A ideia é otimizar processos, reduzir 
burocracias e trazer uma economia de 
aproximadamente R$ 16 milhões de re-
ais ao ano para os cofres públicos, além 
de contribuir com o meio ambiente.

Fonte: Instagram CIGA -  
https://www.instagram.com/p/COtpsu4tCX8/

Durante a semana do dia 10 de maio, o 
Diretor do CIGA, Gilsoni Albino, realizou 
a capacitação dos servidores que vão 
fazer o treinamento interno com as se-
cretarias e autarquias da prefeitura de 
João Pessoa na implantação do e-CIGA.

A fase inicial de capacitação em João 
Pessoa envolve 2.500 servidores do mu-



EDUCAÇÃO

ciga.sc.gov.br

O projeto ‘Educação Conectada’ aten-
de mais de 170 mil alunos e con-

tinua em destaque no CIGA, uma vez 
que, em virtude da pandemia, ainda não 
houve o retorno efetivo das aulas pre-
senciais, de forma que várias cidades 
procuraram o CIGA para viabilizarem as 
aulas no formato on-line na rede pública 
municipal de ensino. 
O CIGA disponibiliza domínio exclusivo 
para a educação “.edu.sc.gov.br”, sem 
custos aos municípios. Com isso, a Google 
permite que os municípios utilizem gra-
tuitamente a plataforma Google for Edu-
cation, que inclui o acesso às principais 
ferramentas da Google: Gmail, Drive, Sala 
de Aula, Formulários, Sites, Agenda, entre 
outras. O objetivo é disponibilizar um lo-
cal para armazenar dados e informações, 
conectar e criar, oportunizando uma am-
pliação da produtividade, além de cola-

Complementando o projeto ‘Educação 
Conectada’, o CIGA também realizou uma 

licitação compartilhada no ano de 2020 permitindo 
aos municípios consorciados do CIGA adquirirem ou 
alugarem equipamentos relacionados à integração 
digital, tais como chromebooks, notebooks 
e outros gadgets voltados para o ensino nas 
cidades. Mais informações das Atas de registro de 
Preços estão disponíveis em https://ciga.sc.gov.
br/registrodeprecos/ . Até o momento, já foram 
disponibilizados mais de 1.600 itens referentes 
aos Chromebooks e estações de recarga móvel 
para escolas e prefeituras. Por se tratar de uma 
licitação compartilhada, houve uma redução de 
custos obtida por meio da compra concentrada, 

Projeto ‘Educação Conectada’ atende  
79 municípios

borações em tempo real entre gestores, 
professores e estudantes. A adesão é 
simples e rápida. Basta entrar em contato 

com maiores volumes (ganho de escala). Com as 
atas, os entes poderão adquirir os itens de forma 
mais célere e suprir suas carências tecnológicas 
no setor da educação de forma mais precisa. 
Contudo, algumas atas possuem a vigência 
até 29 de setembro do ano corrente, prazo em 
que se encerra esta possibilidade de aquisição 
com preços reduzidos. Para saber mais sobre 
o projeto ‘Educação Conectada’, como solicitar 
o domínio exclusivo para a educação, como 
acessar o Google for Education e como utilizar 
as Atas de Registro de Preços do CIGA assista 
ao nosso webinar, realizado no dia 28 de abril, 
disponível no nosso canal do Youtube:  
https://www.youtube.com/user/grupocigaoffice

com o atendimento do CIGA para solicitar 
a disponibilização do domínio exclusivo 
de educação para o município.

EQUIPAMENTOS DE TI PARA EDUCAÇÃO

PARCEIROS:
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