
CÂMARA MUNICIPAL
DE JUSCIMEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

RESOLUÇÃO N° 084/2021.. .. .'")

DE: 30 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica no âmbito da
Câmara Municipal de Juscimeira e dá outras providências;

o Senhor ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Presidente da Câmara Municipal de Juscimeira, Estado de
Mato Grosso, faz saber que o Plenário APROVOU e ele
PROMULGA a seguinte Resolução:

Artigo 1° - Fica autorizada a assinatura digital de
documentos públicos de modo a garantir a autenticidade, a integralidade e a
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, a serem implantados de
acordo com as tecnologias, observando as legislações vigentes.

Artigo r - o certificado digital é de uso pessoal,
intransferível e hábil a produzir efeitos legais em todos os atos nos quais vier a
ser utilizado, desde que coadune com a finalidade do Poder Legislativo.

Artigo 3° - Os documentos eletrônicos produzidos pelo
Poder Legislativo Municipal, terão garantia de autoria, autenticidade e integridade
asseguradas nos termos da Lei, mediante utilização de assinatura cletrônica.

Artigo 4° - Compete ao Usuário detentor de Perfil Digital:

I - estar de acordo com o termo de uso da assinatura eletrônica;
II - estar logado no sistema de assinatura eletrônica para o desempenho de
atividades profissionais que requeiram o uso deste;
III - solicitar de acordo com procedimentos definidos para esse fim, a imediata
revogação do Perfil Digital em caso de inutilização;
IV - alterar imediatamente a senha de acesso ao sistema de assinatura eletrônica
em caso de suspeita de seu conhecimento por terceiro;
V - observar as diretrizes definidas para criação e utilização de senhas de acesso
ao Perfil Digital;
VI - solicitar o fornecimento de Perfil Digital em casos de inutilização, revogação
ou expiração da validade do Perfil;

Artigo 5° -
importará aceitação das normas
responsabilidade pela utilização
legislação Federal pertinente.

A prática de atos assinados eletronicamente
regulamentares sobre o assunto e da

devida da assinatura eletrônica, conforme
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Artigo 6° _ Efetivado o desligamento, é dever do
servidor, providenciar o cancelamento do Certificado Digital junto à autoridade
certificadora e a devolução do "token" à Secretaria Administrativa.

Artigo 70- Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação

CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
EM: 30 DE AGOSTO DE 2021

/;;:L'L r, &... ~ú<n~
ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE


