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RESOLUÇÃO Nº. 012/CISAMREC/2020 
 
 
 

Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a 
realização e execução de processos 
administrativos, gestão de documentos e 
assinatura digital, no âmbito do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC 
e dá outras providências.  

 
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, Sr. Hélio 
Roberto Cesa, Prefeito Municipal de Siderópolis (SC), no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere o art. 19 do Estatuto Social e; 
 
CONSIDERANDO que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC ao 
abolir gradativamente, no âmbito de sua Administração, a impressão de documentos 
físicos, estabelece um novo e importante paradigma administrativo, respaldado no 
princípio da sustentabilidade; 
 
CONSIDERANDO o elevado número de documentos físicos gerados nos processos 
administrativos e que atualmente são impressos para comporem o processo orçamentário 
e financeiro, gerando custos consideráveis com material, pessoal e logística de 
arquivamento; 
 
CONSIDERANDO a garantia da integridade do documento assinado digitalmente e da 
identidade de quem assina o documento, uma vez que a assinatura digital tem a mesma 
validade da assinatura de próprio punho (Medida Provisória número 2.200-2 de 24 de 
agosto de 2001); 
 
CONSIDERANDO que o Código Civil admite como existente e válido o documento 
eletrônico, ao estabelecer em seu art. 225 que "As reproduções fotográficas, 
cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 
mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 
contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão"; 
 
CONSIDERANDO, por analogia ao inciso III, do Art. 1º, da Lei nº. 11.419/06, que o 
conceito de assinatura eletrônica é um gênero de formas de identificação inequívoca do 
signatário, nas espécies de assinatura digital baseada em certificado digital emitido por 
autoridade certificadora ou mediante cadastro de usuário, conforme disciplinado pelos 
respectivos órgãos; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso do meio eletrônico para a 
realização de processos administrativos, gestão de documentos, bem como da assinatura 
eletrônica, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, 
visando à otimização de recursos e de procedimentos internos e externos, e preservação 
de documentos;  
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RESOLVE: 
 
Art. 1º. Instituir o uso do meio eletrônico para a realização de procedimentos 
administrativos e gestão de documentos, bem como a assinatura eletrônica, baseados em 
sistemas eletrônicos que comportem assinaturas digitais certificadas por autoridade 
certificadora ou mediante cadastro de usuário em sistemas próprios, para fins de 
procedimento licitatório, dispensa e inexigibilidade de licitação, credenciamento universal 
de serviços, processo administrativo, contábil e financeiro, peticionamento, contratos, 
convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres, no âmbito do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC. 
 
Art. 2º. Para efeitos dessa Resolução, consideram-se as seguintes definições: 
I. documento: unidade de registro de informações, independentemente do formato, do 
suporte ou da natureza; 
II. documento digital: informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e 
interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser: 
a) documento nato-digital: documento criado originariamente em meio eletrônico; 
b) documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão de um documento 
não digital, gerando uma fiel representação em código digital; 
III. processo administrativo eletrônico: aquele em que os atos processuais são 
registrados e disponibilizados em meio eletrônico, em sistema de gestão e tramitação de 
processos administrativos e documentos eletrônicos; 
IV. arquivo eletrônico: repositório de documentos e/ou de processos eletrônicos ou 
digitalizados; 
V. documento eletrônico: documento produzido sob a forma de arquivo eletrônico, 
inclusive aquele resultante de processo de digitalização; 
VI. transmissão eletrônica: toda forma de comunicação a distância de documentos ou 
arquivos digitais, por meio da internet; 
VII. usuário interno: empregado público e estagiário que tenham acesso, de forma 
autorizada, ao sistema de gestão e tramitação de processos administrativos e 
documentos eletrônicos da instituição; 
VIII. usuário externo: pessoa físicas ou jurídica, publica ou privada, que tenha acesso, 
de forma autorizada, às informações produzidas no âmbito do sistema de gestão e 
tramitação de processos administrativos e documentos eletrônicos, e que não seja 
caracterizado como usuário interno; 
IX. informação: processamento, manipulação, organização e registro de dados, 
quantitativos ou qualitativos, capazes de modificar, ou não, seu conteúdo.  
X. informação sigilosa: aquela submetida à restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança pública, da instituição e da sociedade; 
XI. informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; 
XII. tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle; 
XIII. disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por 
indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 
XVI. autenticidade: qualidade daquilo a que se pode atribuir fé, tenha legitimidade e 
caráter de autêntico, da informação que tenha sido produzida de qualquer forma; 
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XV. integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino; 
XIV. primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações. 
XV. assinatura digital: forma de identificação inequívoca do usuário, de uso pessoal e 
intransferível, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora 
credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para firmar 
documento eletrônico ou digital; 
XVI. assinatura eletrônica: forma de identificação inequívoca do usuário, de uso pessoal 
e intransferível, mediante prévio cadastramento/credenciamento de acesso a sistemas 
operacionais de usuário e senha, para firmar documento eletrônico ou digital; 
XVII. chave de criação de assinatura: conjunto único de dados eletrônicos, tal como 
chaves criptográficas privadas, utilizado pelo seu titular para a criação de uma assinatura 
eletrônica;  
XVIII. chave de verificação de assinatura: conjunto de dados eletrônicos, tal como 
chaves criptográficas públicas, utilizado para verificar uma assinatura eletrônica;  
XIX. dispositivo seguro de criação de assinaturas: dispositivo físico (hardware) e 
lógico (software) destinado a viabilizar o uso da chave de criação de assinatura que 
assegure a confidencialidade, inviabilize a dedução dessa a partir de outros dados, 
permita ao legítimo titular protegê-la de modo eficaz contra o seu uso por terceiros, 
proteja a assinatura eletrônica contra falsificações e não modifique o documento 
eletrônico a ser assinado, nem impeça a sua apresentação ao titular antes do processo de 
assinatura;  
XX. certificado: o atestado eletrônico que vincula uma chave de verificação de assinatura 
a uma pessoa, identificando-a;  
XXI. certificado qualificado: certificado emitido por prestador de serviços de certificação 
credenciado que contenha, ao menos, o seu número de série, o nome do seu titular e a 
sua respectiva chave de verificação de assinatura, a identificação e a assinatura 
eletrônica do prestador de serviços de certificação que o emitiu, a data de início e de fim 
do prazo de validade do certificado, as restrições ao âmbito de utilização do certificado, se 
for o caso; e outros elementos definidos em regulamento e nas normas complementares a 
esta Resolução;  
XXII. prestador de serviços de certificação: pessoa jurídica que emite certificados ou 
presta outros serviços relacionados com assinaturas eletrônicas;  
XXIII. componentes de aplicação de assinatura: os produtos físicos (hardware) e 
lógicos (software) que vinculem ao documento eletrônico processo de produção ou 
verificação de assinaturas eletrônicas ou confiram certificados, disponibilizando os 
resultados; e  
XXIV. componentes técnicos para serviços de certificação: os produtos físicos 
(hardware) e lógicos (software) que gerem chaves de assinatura, transferindo-as para um 
dispositivo seguro de criação de assinatura; ou que mantenham certificados disponíveis 
ao público para verificação e, caso necessário, obtenção por rede de computadores. 
XXV. PDF (Portable Document Format): é um formato de arquivo de padrão aberto, 
desenvolvido pela Adobe Systems, para representar documentos de maneira 
independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-los e 
pode descrever documentos que contenham texto, gráficos e imagens num formato 
independente de dispositivo e resolução. 
Parágrafo único. É condição para emissão de certificados qualificados, a identificação e 
o cadastramento de seu titular mediante a sua presença física ou mediante sistema 
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informatizado que garanta a identificação inequívoca do titular. 
 
Art. 3º. São objetivos do Processo Administrativo: 
I. assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação institucional e promover a 
adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 
II. promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos 
administrativos e documentos eletrônicos, com segurança, transparência e 
economicidade; 
III. ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da 
comunicação;  
IV. Otimizar procedimentos e recursos. 
 
Art. 4º. Para o atendimento ao disposto nesta Resolução, os entes consorciados, as 
prestadoras de serviços contratadas, pessoas físicas e jurídicas, e os setores, 
departamentos ou órgãos internos, desta instituição, utilizarão sistemas informatizados 
para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos. 
Parágrafo único. Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar, preferencialmente, 
programas (software) com código aberto e prover mecanismos para a verificação da 
autoria e da integridade dos documentos em processos administrativos eletrônicos. 
 
Art. 5º. Nos processos administrativos eletrônicos, todos os atos processuais deverão ser 
realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este procedimento for 
inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico, cujo prolongamento cause 
danos relevantes à celeridade processual. 
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais poderão 
ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos físicos, podendo a instituição, 
posteriormente,  mediante sua digitalização, dispnibilizar em meio eletrônico. 
 
Art. 6º. Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na 
hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo 
eletrônico, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique. 
§1º. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio 
eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, 
até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do prazo, 
no horário oficial de Brasília. 
§2º. Na hipótese prevista no §1º, se o sistema informatizado de gestão de processo 
administrativo eletrônico se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica 
automaticamente prorrogado para até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos) do primeiro dia útil subsequente ao da solução da indisponibilidade. 
 
Art. 7º. O acesso à íntegra de processo e documento para vista pessoal da pessoa 
interessada ou parte no processo ocorrerá por intermédio da disponibilização no sistema 
eletrônico de gestão da instituição. 
Parágrafo Único. A instituição poderá restringir o acesso público aos processos ou 
documentos eletrônicos que tramitam sob sigilo, ou permitir acesso somente às partes 
legítimas no processo, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança pública, da 
instituição e da sociedade; 
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Art. 8º. A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de 
limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo 
observarão os termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e das demais 
normas vigentes. 
 
Art. 9º. Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente são considerados 
originais para todos os efeitos legais. 
 
Art. 10. Os documentos eletrônicos enviados para juntada aos autos do processo 
administativo eletrônico, por terceiros interessados, estarão sujeitos à liberação da sua 
disponibilidade à prévia análise da instituição, do órgão ou setor, nos termos dessa 
Resolução. 
§1º. O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do 
interessado que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por 
eventuais fraudes. 
§2º. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. 
§3º. A apresentação do original do documento digitalizado será necessária quando a lei 
expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos art. 12 e art. 13 dessa Resolução. 
 
Art. 11. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito dessa 
instituição deverá ser acompanhada da conferência da integridade do documento 
digitalizado. 
§1º. A conferência prevista no caput deverá registrar se foi apresentado documento 
original, cópia autenticada em cartório, cópia autenticada administrativamente ou cópia 
simples. 
§2º. Os documentos resultantes da digitalização, de documentos originais ou autenticado 
em cartório, por funcionários da administração, serão considerados cópia autenticada 
administrativamente, e os resultantes da digitalização de cópia autenticada em cartório 
não originais ou de cópia simples, terão valor de cópia simples. 
§3º. A administração poderá, conforme definido em ato de cada órgão, departamento ou 
setor: 
I. proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo 
imediatamente ao interessado; 
II. determinar que a protocolização de documento original seja acompanhada de cópia 
simples, hipótese em que o protocolo da instituição atestará a conferência da cópia com o 
original, o qual será devolvido imediatamente ao interessado, sendo descartada a cópia 
simples após a sua digitalização; e 
III. receber o documento em papel para posterior digitalização, considerando que: 
a) os documentos em papel recebidos que sejam originais ou cópias autenticadas em 
cartório devem ser devolvidos ao interessado, preferencialmente, ou ser mantidos sob 
guarda do órgão ou da entidade, nos termos da sua tabela de temporalidade e 
destinação; e 
b) os documentos em papel recebidos que sejam cópias autenticadas 
administrativamente ou cópias simples podem ser descartados após realizada a sua 
digitalização, nos termos do caput e do § 1º. 
§4º. Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento recebido, 
este ficará sob guarda da administração, mediante certificação nos autos, 
conforme definido em ato de cada órgão, departamento ou setor. 
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Art. 12. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada 
e fundamentada de adulteração, poderá ser instaurada diligência para a verificação do 
documento objeto da controvérsia. 
 
Art. 13. A administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de rever 
os atos praticados no processo, a exibição do original de documento digitalizado no 
âmbito dos órgãos ou das entidades ou enviado eletronicamente pelo interessado. 
 
Art. 14. Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos digitais que 
integram processos eletrônicos, a fim de apoiar sua identificação, sua indexação, sua 
presunção de autenticidade, sua preservação e sua interoperabilidade. 
 
Art. 15. Os documentos que integram os processos administrativos eletrônicos deverão 
ser classificados e avaliados de acordo com a sua classificação, temporalidade e 
destinação adotadas pela instituição, conforme a legislação arquivística em vigor. 
§1º. A eliminação de processos e documentos híbridos e digitais deve seguir as diretrizes 
previstas em Resolução específica ou em instrução normativa, desta instituição, em 
consonância com a legislação arquivística em vigor; 
§2º. Os documentos digitais e processos administrativos eletrônicos cuja atividade já 
tenha sido encerrada e que estejam aguardando o cumprimento dos prazos de guarda e 
destinação final poderão ser transferidos para uma área de armazenamento específica, 
sob controle da instituição, órgão ou setor que os produziu, a fim de garantir a 
preservação, a segurança e o acesso pelo tempo necessário. 
 
Art. 16. Os arquivos e documentos, digitais ou eletrônicos, deverão ser criados ou 
transformados em formato PDF (Portable Document Format), para sua inserção no 
procedimento ou processo administrativo eletrônico. 
 
Art. 17. O CISAMREC estabelecerá políticas, estratégias e ações que garantam a 
preservação de longo prazo, o acesso e o uso contínuo dos documentos digitais, devendo 
prever, no mínimo, proteção contra a deterioração e a obsolescência de equipamentos e 
programas e mecanismos para garantir a autenticidade, a integridade e a legibilidade dos 
documentos eletrônicos ou digitais. 
 
Art. 18. A guarda dos documentos digitais e processos administrativos eletrônicos 
considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas previstas pela 
instituição arquivística pública, incluindo a compatibilidade de suporte e de formato, a 
documentação técnica necessária para interpretar o documento e os instrumentos que 
permitam a sua identificação e o controle no momento de seu recolhimento. 
 
Art. 19. Para os processos administrativos eletrônicos regidos por esta Resolução, deverá 
ser observado o prazo definido em lei para a manifestação dos interessados e para a 
decisão do administrador, de acordo com o instituto a que se refere. 
Parágrafo único. O CISAMREC poderá editar normas complementares e definir prazos 
próprios para suas atividades internas, salvo nos casos de prazos definidos em 
legislações Estaduais ou Federais, próprias. 
 
Art. 20. O CISAMREC, adotará regulamento próprio de protocolo específico e 
complementares, para os registros e procedimentos de execução dos processos 
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administrativos eletrônicos, de acordo com a necessidade de cada órgão ou 
departamento, aprovado pela Diretoria Executiva. 
 
Art. 21. Os processos em papel ou híbridos, que já compõem o acervo da instituição, 
tramitarão nesse meio até a sua extinção e, após a implementação dos meios 
necessários para a sua execução, os novos processos tramitarão em meio 
exclusivamente eletrônico. 
Parágrafo único. O CISAMREC poderá, após a extinção dos processos híbridos ou em 
papel, digitalizá-los em sua integralidade e arquivá-los em meios eletrônicos, observando-
se os pressupostos dos arts. 15, 16, 17 e 18 dessa Resolução, e eliminá-los. 
 
Art. 22. No âmbito do sistema de gestão e tramitação de processos e procedimentos 
eletrônicos, fica definida a assinatura eletrônica ou digital, de uso pessoal e intransferível, 
por usuário identificado de modo inequívoco e por senha. 
 
Art. 23. A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura, nos 
processos administrativos e documentos eletrônicos, poderão ser obtidas por meio de 
certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, observados os padrões definidos por essa Infraestrutura ou mediante cadastro de 
usuário identificados por meio de documentos pessoais e senha. 
Prágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica a situações que permitam 
identificação simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de anonimato. 
 
Art. 24. As assinaturas digitais ou eletrônicas têm o mesmo valor jurídico e probante da 
assinatura manuscrita.  
§1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica que contenham 
assinatura eletrônica ou digital presumem-se verdadeiras em relação ao seu titular; 
§2º. Os atos que exijam forma especial quando formalizados em meio eletrônico deverão 
ser, sob pena de nulidade, assinados mediante a aposição de assinatura por certificado 
digital; 
§3º. Não serão negados efeitos jurídicos à assinatura eletrônica ou digital, nem será 
excluída como meio de prova, em virtude de se apresentar em forma eletrônica ou digital, 
por não estar baseada em um certificado qualificado ou de não ter sido gerada através de 
dispositivo seguro de criação de assinaturas, desde que admitida pelas partes como 
válida ou aceita pela pessoa a quem foi oposta. 
 
Art. 25. A assinatura digital/eletrônica, da mesma forma como ocorre com a de próprio 
punho, não exime a instituição ou autoridade competente da análise prévia do processo 
ou documento. 
Art. 26. O documento produzido eletronicamente e assinado digitalmente ou 
eletronicamente, bem como a cópia dele produzida para a juntada aos autos eletrônicos, 
na forma desta Resolução, serão considerados originais para todos os efeitos legais. 
 
Art. 27. Na hipótese em que o signatário externo não possuir certificação ou sistema de 
assinatura digital ou eletrônica, o CISAMREC, excepcionalmente, disponibilizará para o 
signatário, via e-mail, mediante informação de dados pessoais de identificação (nome, 
RG, CPF, DN, e-mail e outros), um código que será usado para a assinatura de evento 
específico. 
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Art. 28. Para todos os fins de direito, os documentos arquivados em forma eletrônica que 
tiverem sua integridade e autoria asseguradas nos termos desta Resolução, terão o 
mesmo valor probante que os documentos arquivados em papel ou meio legalmente 
admitidos. 
 
Art. 29. Presumem-se fiéis, para todos os fins de direito, as reproduções em papel obtidas 
a partir de documentos arquivados em meio eletrônico de acordo com o que dispõe esta 
Resolução. 
 
Art. 30. Os autos dos processos eletrônicos devem ser protegidos por meio de sistemas 
de segurança de acesso e de armazenamento digital ou por servidor online (nuvem) que 
garantam a autenticidade, preservação e integridade dos dados. 
 
Art. 31. As movimentações geradas no sistema de gestão e tramitação de processos 
administrativos eletrônicos serão registradas com a indicação de data e horário de sua 
realização e a identificação do usuário que as realizou, informações que ficarão 
acessíveis às partes cadastradas em cada processo.  
§1º. Serão de exclusiva responsabilidade do usuário identificado as movimentações 
registradas no sistema de gestão e tramitação de processos administrativos e 
documentos eletrônicos. 
§2º. As tarefas praticadas no sistema de gestão e tramitação de processos 
administrativos e documentos eletrônicos serão consideradas realizadas na data e horário 
registrado pelo sistema, conforme o horário oficial de Brasília.    
§3º. Quando o ato for praticado para atender a prazo processual, será considerado 
tempestivo aquele transmitido integralmente até as 23h59min59 (vinte e três horas, 
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) do último dia. 
§4º. Não serão considerados, para efeito de tempestividade, o horário inicial da conexão 
do usuário à internet, o horário inicial do acesso do usuário ao sistema de gestão e 
tramitação de processos administrativos ou os horários registrados pelos equipamentos 
do remetente. 
§5º. As anulações e retificações de eventos realizados por usuários internos deverão ser 
certificadas e registradas no histórico do processo. 
§6º. Após assinatura, os documentos não poderão ser alterados ou excluídos, podendo 
ser retificados por meio de petição ou certificação. 
 
Art. 32. Caso ocorra inoperabilidade do sistema de gestão e tramitação de processos 
administrativos eletrônicos, os documentos poderão ser apresentados fisicamente de 
acordo com os modelos e autuados imediatamente quando o sistema for restabelecido, 
sendo prioritários os documentos que devem ser apreciados com urgência em virtude de 
prazo legal instituído. 
§1º. Para efeitos de instrução processual de documentos físicos, serão considerada a 
data e o horário do recebimento do documento físico na unidade que efetuar o 
recebimento. 
§2º. Todos os documentos recebidos em virtude da inoperabilidade do sistema de gestão 
e tramitação de processos administrativos eletrônicos devem ser entendidos como 
documentos comprobatórios, inclusive para fins de arquivamento.  
§3º. A inoperabilidade do sistema de gestão e tramitação de processos administrativos 
eletrônicos será atestada por meio de certidão emitida pela Diretoria Executiva do 
CISAMREC, hipótese em que serão suspensos os prazos processuais caso haja, até o 



 

Página 9 de 9 
 

primeiro dia útil subsequente à sua divulgação no próprio sistema.  
 
Art. 33. Compete à Diretoria Executiva do CISAMREC: 
I. publicar normas complementares para o fiel cumprimento do disposto nessa 
Resolução; 
II. contratar e zelar pela contínua adequação do sistema de gestão e tramitação de 
processos administrativos e documentos, eletrônicos, à legislação de gestão documental, 
às necessidades da Administração Pública e aos padrões de uso;  
III. acompanhar a adequada a utilização do sistema de gestão e tramitação de processos 
administrativos e documentos eletrônicos, preservando a integridade e qualidade    de 
informações nele contidas; e 
IV. promover a capacitação dos usuários do sistema de gestão e tramitação de processos 
administrativos e documentos eletrônicos, orientando-os e prestando o suporte 
necessário. 
§1º. Cabe aos empregados públicos do CISAMREC a fiscalização do bom uso e da 
integridade do sistema de gestão e tramitação de processos administrativos e 
documentos eletrônicos. 
§ 2º. Caberá à Diretoria Executiva do CISAMREC, quando constatado uso irregular do 
sistema, a delegação de competência para apuração dos fatos, podendo instaurar 
procedimento administrativo próprio se caracterizados atos ilícitos. 
 
Art. 34. Fica autorizado o CISAMREC a obter as ferramentas necessárias para 
implantação dos sistemas eletrônicos para a realização de procedimentos e de 
identificação por assinatura eletrônica, aos usuários internos e externos, podendo firmar 
contratos, convênio, parceria e outros instrumentos congêneres, para o efetivo 
cumprimento dessa Resolução. 
Parágrafo Único: A emissão de certificados digitais para os usuários internos far-se-á por 
autoridade certificadora. 
 
Art. 35. Os casos omissos e excepcionais serão solucionados pela Diretoria Executiva do 
CISAMREC. 
  
Art. 36. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina DOM/SC. 
 
Criciúma (SC), 10 de setembro de 2020 
 
 
 

HÉLIO ROBERTO CESA 
Prefeito Municipal de Siderópolis (SC) 

Presidente do CISAMREC 


