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ORIENTAÇÕES  SOBRE  A  UTILIZAÇÃO  OBRIGATÓRIA  DO  SISTEMA  DE
ASSINATURAS DIGITAIS 

Com  amparo  no  Decreto  nº  176/2021,  de  05  de  Julho  de  2021(
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/fraiburgo/decreto/2021/18/176/decreto-n-176-
2021-dispoe-sobre-a-regulamentacao-da-governanca-digital-certificacao-digital-
armazenamento-de-dados-e-documentos-e-regulamentacao-dos-atos-e-
procedimentos-administrativos-para-a-implantacao-de-estrategias-de-gestao-digital-
politicas-de-seguranca-tecnologica-modernizacao-administrativa-e-gestao-
inovadora-no-ambito-da-administracao-municipal-de-fraiburgo?q=176 ) toda  a
produção documental, assinaturas em editais, documentos, contratos, publicações e
demais documentos originados pela administração serão processados e assinados,
obrigatoriamente,  em  via  digital  por  intermédio  do  sistema  de  gestão  digital
denominado e-CIGA. 

Os participantes de certames públicos deverão se adequar a esta nova metodologia
e providenciar,  em tempo hábil,  seu sistema de assinatura  digital  válido.  Para  a
assinatura de documentos relacionados a trâmites do Município poderá ser utilizada
a assinatura e certificação de assinaturas em conformidade com a  Lei Federal nº
14.063/2020  e  a  regulamentação  contida  no  Decreto  Federal  nº  10.543/20,  que
regulamenta o artigo 5º da Lei nº 13.063/20 e, ainda, a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil)  para  garantir  a  autenticidade,  a  integridade e  a  validade jurídica  de
documentos  eletrônicos,  reconhecendo  que  os  documentos  em  meio  eletrônico
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-
Brasil. 

Serão aceitos documentos assinados eletronicamente que tenham sido assinados
com a assinatura Qualificada ou Avançada. 

A obtenção de sistema de assinatura digital obedece a legislação e as opções de
mercado e o Município de Fraiburgo aceitará as assinaturas de “nível prata e ouro”
ofertadas GRATUITAMENTE pelo sistema Gov.br 

SAIBA COMO OBTER A SUA ASSINATURA DIGITAL GRATUITA PELO Gov.br

Você pode usar qualquer certificado de assinatura digital válido e aceito pelo pela
legislação nacional e que esteja em conformidade com os procedimentos requeridos
e exigidos pelo tipo de documento. Para quem não possuir certificado, o mesmo
poderá ser obtido por intermédio do sistema e-GOV conforme as instruções do link:
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica 

O QUE É UM DOCUMENTO DIGITAL? 
Aquele  documento  em cujo  teor  foram adicionadas todas as  assinaturas  digitais
inerentes  às  partes  que  contraem  e  respondem  pelas  obrigações  e  elementos
contidos no documento. A oposição da assinatura por meio digital é única para o
inteiro  teor  do  documento.  O  documento  passa  a  ser  considerado  formalmente
perfeito  no  ato  de  oposição  da  última  assinatura  válida  necessária.  Os  prazos
processuais do documento contam a partir de sua perfectibilização, considerando-se
ainda, sempre que necessário, a ampla publicização dos documentos e atos, em
conformidade com a legislação.
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA GOVERNANÇA DIGITAL 

I  -  A desburocratização,  a  modernização,  o  fortalecimento  e  a  simplificação  da
relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais acessíveis,
inclusive por dispositivos móveis;

II - A disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços
públicos,  observadas  as  restrições  legalmente  previstas  e  sem prejuízo,  quando
indispensável, da prestação de caráter presencial;

III - A possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos
de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de
solicitação presencial;

IV  -  A transparência  na  execução  dos  serviços  públicos  e  o  monitoramento  da
qualidade desses serviços;

V - O incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração
pública;

VI - O dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a
gestão dos recursos públicos;

VII - O uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;

VIII -  O uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração
pública;

IX  -  A  atuação  integrada  das  secretarias,  departamentos,  fundações,  fundos
municipais e autarquias envolvidas na prestação e no controle dos serviços públicos,
com  o  compartilhamento  de  dados  quando  permitidos  pela  legislação  e
indispensável para a prestação dos serviços;

X - A simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos
serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;

XI - A eliminação de formalidades e de exigências, cujo custo econômico ou social
seja superior ao risco e ou demanda envolvida;

XII -  A imposição  imediata  e  de  uma  única  vez  ao  interessado  das  exigências
necessárias  à  prestação  dos  serviços  públicos,  justificada  exigência  posterior
apenas em caso de dúvida superveniente;

XIII - A vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de
documento ou de informação válida;

XIV - A interoperabilidade de sistemas e ferramentas e a promoção e utilização de
dados abertos;

XV - A presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;

XVI - A permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as
características, a relevância e o público-alvo do serviço;

XVII - A proteção de dados pessoais, nos termos da Lei 13.709/18 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais), assegurando para tanto a centralização, em cadastro
único, de todos os dados pertencentes a pessoas físicas e jurídicas;
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XVIII - A implantação do governo como plataforma; 

XIX - A adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias,
de padrões e de formatos abertos e livres; 

XX - A promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público.

XXI – O planejamento estratégico como ferramenta para integração dos recursos e
tecnologias vigentes que promovam o livre acesso à informação, a disponibilidade
de processos e agilidade nos serviços municipais. (inclusão Fausto, de acordo)

SAIBA MAIS SOBRE LEGISLAÇÃO RELATIVA 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011(Lei de Acesso à Informação); 

Lei nº 12.682, de 09 de Julho 2012 (Lei sobre a elaboração e o arquivamento de
documentos em meios eletromagnéticos); 

Decreto  Federal  nº  10.278,  de  18  de  Março  de  2020  regulamentando  a  Lei
12.682/12); 

Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (Lei dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública); 

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); 

Lei  nº  14.063,  de  23  de  Setembro  de  2020  (Lei  sobre  o  uso  de  assinaturas
eletrônicas em interações com entes públicos); 

Decreto Federal nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020 (regulamenta o artigo 5º da
Lei Federal 14.063/20) 

Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei da Governança Digital);
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