
GOVERN° no
ESTADO no CF.Aitik

Procarante Gene Jr I nede

PORTARIA N° 005/2010

DispOe sobre a utilizabao de certificagão digital
no Ambito da Procuradoria Gera! do Estado do
Ceara

0 PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no use de suas atribuiobes legais, referidas pelo art. 8,
da Lei Complementar n" 58. de 31 de marco de 2006, considerando que o Poder Judiciario (A
demanda utilizabao de documentos assinados digitalmente. Considerando a responsabilidade da
PGE em colaborar para uma modernizacao tecnolegica sustentavel.

Considerando que a assinatura digital esta regulada oficialmente no Brasil pela MP n° 2.200-2, de
24 de agosto de 2001, que criou a ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Ptiblicas do Brasil) o
confer° aos documentos assinados digitalmente o mesmo valor juridico dos documentos em paper
assinados de pr6prio punho.

Considerando que compreende-se por certificado digital o equivalente eletrOnico a documentos
fisicos de identidade, tais como RG, CPF ou passaporte, de carater pessoal e intransferivel.

Considerando que o modelo de Certificado Digital a ser utilizado pela Procuradoria Gera! do
Estado - PGE sera o do tipo A3, a ser armazenado em token, a fim de elevar o nivel de seguranba
em sua utilizabao.

Considerando que o use do Certificado Digital garante seguranba aos usuarios. em face de suas
caracteristicas:

I - confidencialidade: garantia de que somente as pessoas envolvidas no process° terao acesso
as informabOes transmitidas de forma eletrOnica pela rede;

II - integridade: garantia de que o conteUdo de uma mensagem ou resultado de uma consulta .nao
sera alterado durante seu trafego;

III - autenticidade: garantia de identificabäo das pessoas ou entidades envolvidas na
comunicabao: e

IV - identidade: garantia de que o emissor de uma mensagem ou pessoa que executou
determinada transabao de forma eletrOnica nao podera posteriormente negar sua autona.

Considerando que a PGE esta certificando todos os colaboradores.

Considerando que ao utilizar o Certificado Digital o portador a responsavel civil, criminal e
adrninistrativamente quarto aos atos praticados por meio dale.
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RESOLVE regulamentar o uso de recursos de certificacao digital no ambito da Procuradoria Gera!
do Estado do Ceara.

Art. 1° Todos os colaboradores (servidores, terceirizados e estagianos) da PGE, que possuem
cert)ficados digitais deverao assinar digitalmente as mensagens enviadas polo e-mail institucional
e acessarem os sistemas de informagão utilizando token.

Art. 2° Todos os documentos gerados no cotidiano, deverâo ser assinados digitalmente,
independentemente se ainda precisarem ser impressos ou nao, permitindo assim, o
desenvolvimento de cultura de certificacao digital e aprendizado no uso da tecnologia.

Art. 3° 0 token, recurso que armazena o certificado do colaborador, passa a ser elemento
obrigatörio para execucao das atividades de trabalho, )6 que e-mails, documentos e os portals
digitais necessitam do seu uso para prover acesso aos sistemas, executar andamentos e tramitar
processos.

Art. 4° Em caso de perdas, esquecimento de senha ou extravio, o colaborador devera revoyar o
certificado e adquirir urn novo corn as mesmas especifica95es utilizadas na PGE. A aquisic �rio e os
respectivos custos sera° de responsabilidade exclusiva do colaborador que cievera providenciar
nova identidade digital no prazo maxim° de 48 (quarenta e oito) horas, podendo a Coordenadoria
de Tecnologia da Informacäo - CTI da PGE fornecer a lista das entidades registradoras.

Art. 5° Em caso de o colaborador ser desligado da instituicao ou deixar de prestar servicos na
PGE, o certificado devera ser revogado e o token devolvido, previamente au desligamento, sob
responsabilidade da CTI e da Coordenadoria Administrativo-Financeiro - COAFI.

Art. 6° Todos os arquivos e e-mails que tiverem carater sigiloso e con, idencial deverao ser
enviados criptografados.

Art. 7° Todos os contratos de aquisicao de bens. materials ou servicos da PGE deverâo
obrigatoriamente prover o uso de certificacâo digital nos tremites de documentos entre a
contratante e a contratada.

Art. 8° Todos os colaboradores deverao participar de palestras e treinamentos referentes a
certificacao digital, quando disponibilizados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informacao —
CTI da PGE.

Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza0 0 de Marco de 2010.
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Fernando (Orli° Co a de Oliveira
PROCURAO0R-GE L DO ESTADO
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