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Empresa pública  vinculada à 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão

Com foco em  prestação de 
serviços
em TIC para o setor público

Certificação DigitalCertificação Digital

Presente no Estado, Presente no Estado, 
Presente na Vida do CidadãoPresente na Vida do Cidadão



Certificação DigitalCertificação Digital

Modernizar a administração pública  e prestar o 
melhor serviço para o cidadão

Automatizar os processos, tornando-os mais ágeis, 
permitindo o controle de tramitação

Diminuir os custos, com o aumento de transações 
eletrônicas e redução do consumo de papel 

Garantir a segurança das transações eletrônicas – 
autenticidade, autoria, sigilo e validade jurídica 

Garantir a disponibilidade da informação



Máquina pública
eficiente e focada
 em resultados

Otimização do 
investimento 

públicoQualidade 
e Inovação

na Gestão  Pública
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Processo Eletrônico

Certificação DigitalCertificação Digital
Tecnologias utilizadasTecnologias utilizadas

Integra as  tecnologias para  permitir  Integra as  tecnologias para  permitir  
desmaterialização de documentos com desmaterialização de documentos com 
validade jurídica   validade jurídica   



MP 2.200/02  de   de 
27/08/2001 

Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação em 
autarquia, e dá outras providências.

Emenda  Constitucional 32 
de 11 de setembro de 2001

Todas as Medidas Provisórias em 
vigor passaram a valer 
definitivamente

Certificação DigitalCertificação Digital
GarantiasGarantias

Autenticidade
As partes de uma 

transação eletrônica 
podem identificar-se 

mutuamente

Privacidade
Somente as partes 

designadas têm acesso 
às informações de 

transação

Integridade
As informações das 
transações entre as 

partes são protegidas 
contra adulteração

Não-repúdio
As partes não podem 
negar os atos por elas 

praticados em relação à 
transação

Validade 
Jurídica

O uso da certificação 
digital em transações 
eletrônicas confere a 

mesma validade jurídica 
de transações 

em papel

A assinatura digital tem o mesmo valor legal que a 
assinatura de próprio punho



02 AR’s em Belo Horizonte : 
AR Prodemge e AR 

JUCEMG
06  IT’s da AR JUCEMG  no 
interior de MG

Estrutura AtualEstrutura Atual

Certificação DigitalCertificação Digital

Uber
aba

Uber
aba

Uberab
a

IT 
CAMG

IT  
JUCEM

G



Legislação 
O amparo jurídico da ICP-Brasil assegurando os processos 
eletrônicos elucidou todos questionamentos jurídicos sobre 
a certificação digital

Aspectos culturais
 Complexidade  de lidar com CD: emissão, instalação e 

uso
 Mudança de cultura: eliminação do papel, impressora e 

caneta
 Substituir o login e senha por autenticação com 

certificado digitalAplicabilidade 
Usuário não conseguia visualizar os benefícios de se utilizar 
o certificado digital

Certificação DigitalCertificação Digital
Desafios Superados Desafios Superados 
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Utilização em Minas GeraisUtilização em Minas Gerais
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Serviços de  online
Utilização por Centro de Formação de Condutores, Clínicas 

Médicas e Concessionárias para   cadastro de candidatos, 
condutores e veículos

 150 fábricas de placas
 2.000 Centros de Formação de Condutores
 500 clínicas
 2.000 despachantes
 60 empresas de gravação e regravação de motores e chassis
 70 frotistas
 200 concessionárias

Resultados
 Autenticação de Usuário
 Diminuição de tempo para todos os envolvidos
 Sem necessidade de ir ao Detran-MG

Certificação DigitalCertificação Digital

Mais de 5.000 usuários cadastrados
2.000.000 de acessos mensais em média

Com os serviços na internet reduziu-se as filas e o tempo de 
atendimento  presencial para 18 minutos

Utilização em Minas GeraisUtilização em Minas Gerais



Termo de Outorga Eletrônico

Tramitação eletrônica dos contratos dos pesquisadores  com 
projetos aprovados e financiados pela instituição

5000 Usuários

 
Resultados

•Redução do tempo de tramitação do documento de 180 dias 
para 32 dias

•Assinatura  em lotes

•Diminuição em 80% do fluxo de pessoas que procuravam a 
entidade e das filas nos guichês de atendimento

•Eliminação dos custos com impressão e correio (média de  100 
páginas por projeto, impressas em 4 vias)

Certificação DigitalCertificação Digital
Utilização em Minas GeraisUtilização em Minas Gerais



Solução WEB para gestão  eletrônica  e integração 
das  informações da Secretaria de Defesa Social

•  Ocorrências policiais e de bombeiros
•  Investigação Policial
•  Processo Judicial
•  Execução Penal

Certificação DigitalCertificação Digital

Sistema Integrado de Sistema Integrado de 
Defesa SocialDefesa Social

CONIP•   Laudos 
Periciais

Utilização em Minas GeraisUtilização em Minas Gerais



SIAFI – Empenho Eletrônico

Assinatura em lote dos Empenhos pelos Ordenadores de 

despesas do governo de MG 

Resultados

•Redução do tempo de liberação dos empenhos

Certificação DigitalCertificação Digital
Casos de SucessoCasos de Sucesso

Documentos Assinados manualmente

Tipo de 
Documen

to
Empenh

o

Reforço/
Anulaçã

o
Liqui-
dação

Pagame
nto

Total de 
Document

os

Média
Mens

al

Quantida
des 918.390 319.600

1.220.0
00

1.374.0
48 3.832.038

319.33
7

Fonte: SEF/SIAFI – 



SIAFI - Fluxo Anterior  e  Atual

Empenho Impressão empenho   Assinatura do ordenador

Certificação de materiais
e serviços

 Liquidação da despesaAssinatura do ordenador

Ordem pagamento   Transmissão aos bancos Assinatura do
 ordenador

Autorização do ordenador 
para empenhar despesa
 

Impressão liquidação

Certificação DigitalCertificação Digital

Assinatura digital 
do ordenador

     Assinatura digital 
     do ordenador

     Assinatura digital 
     do ordenador

Utilização em Minas GeraisUtilização em Minas Gerais



Projeto Governo sem papel

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do 
Programa Descomplicar - Minas Inova

Secretaria de Estado da Fazenda 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

O Projeto Controle sem Papel no âmbito das ações 
estratégicas do TCE-MG e  do subprojeto Governo Sem Papel 
- Controle Digital, da SEPLAG

Certificação DigitalCertificação Digital

O Projeto prevê 
medidas 
sustentáveis nas 
ações de controle

Utilização em Minas GeraisUtilização em Minas Gerais

Disponibilizar os documentos de 
execução orçamentária e 
financeira (empenho, liquidação 
e ordem bancária), produzidos 
no formato digital para consulta 
pelo Tribunal. 

O procedimento de auditoria 
digital possibilitará que um grande 
número de documentos deixe de 
ser impresso, com  o
otimização dos procedimentos e a 
utilização racional e sustentável 
dos recursos



Certificação DigitalCertificação Digital

Obrigada!
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