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PORTARIA nº 333, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

Ementa: Institui o uso de Assinatura Eletrônica, 

no âmbito do Crea-PE, e dá outras 

providências. 

 

 

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) ,  no uso das atribuições legais e 

regimentais que lhe são conferidas pelo art. 86 do Regimento Interno deste 

Conselho (RI-Crea-PE), sem prejuízo de outros dispositivos que regulam a matéria, 

 

CONSIDERANDO a oportunidade e a conveniência administrativas; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 86, inc. I, do RI-Crea-PE, segundo o 

qual compete ao Presidente cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as 

resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os 

atos normativos, os atos administrativos baixados pelo Conselho e pelo Regimento; 

 

CONSIDERANDO o preceituado na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 

2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes 

públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças 

de softwares desenvolvidos por entes públicos; a altera a Lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a Medida 

Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; 

 

CONSIDERANDO o estabelecido no Decreto nº 10.543, de 13 de 

novembro de 2020, que dispõe o uso de assinaturas eletrônicas na administração 

pública federal e regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, 

quanto ao nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em interações com o 

ente público; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso de assinaturas 

eletrônicas em documentos e em interações com o Crea-PE; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Pernambuco (Crea-PE),  o uso do Portal de Assinatura 

Eletrônica, utilizando a conta gov.br, respeitado o nível mínimo exigido para cada tipo 
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de documento. 

 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, fica mantida a tramitação 

eletrônica de documentos internos no Sistema SITAC ou outros que porventura 

venham ser implementados, sendo permitida, para documentos exclusivamente 

internos, a implementação de novos trâmites que independam da utilização do Portal 

de Assinatura Eletrônica. 

 

Art. 2º Para os fins da presente Portaria, considera-se: 

 

I – assinatura simples: a assinatura que permite identificar o seu signatário e associa 

dados deste a outros dados em formato eletrônico; 

II – assinatura eletrônica avançada: a assinatura realizada mediante utilização de 

login e senha da conta gov.br ou outra que atenda aos requisitos do art. 4º, inc. II, da 

Lei nº 14.063/2020; 

III – assinatura eletrônica qualificada: a assinatura que utiliza certificado digital ICP-

Brasil, nos termos do § 1º, do art. 10, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 

24.08.2001. 

 

Art. 3º O Crea-PE utilizará o serviço da assinatura digital do gov.br, reconhecido 

nacionalmente e utilizável em documentos que precisam ser assinados por pessoas 

com vínculo ou sem vínculo com o Conselho, desde que estejam de acordo com o 

Decreto nº 10.543/2020. 

 

Parágrafo único. As assinaturas feitas com gov.br possuem validade nacional como 

assinaturas eletrônicas avançadas, ao passo que somente assinaturas ICP-Brasil 

são consideradas assinaturas eletrônicas qualificadas. 

 

Art. 4º Os níveis mínimos para as assinaturas eletrônicas de documentos por 

agentes do Crea-PE, profissionais e empresas das áreas fiscalizadas pelo Sistema, 

devidamente resgistrados,  fornecedores ou terceiros que interajam com a 

administração deste Conselho: 

 

I – assinatura simples: admitida nas hipóteses em que o conteúdo do documento ou 

a interação não envolva informações protegidas por grau de sigilo e não ofereça 

risco direto de dano a bens, serviços e interesses do Crea-PE, tais como: 

 

a) petições simples e apresentações de defesa; 

b) formulário de solicitação de serviço pessoa física e pessoa jurídica; 

c) atestados e declarações em geral de profissionais e empresas das áreas do Crea-



 
 

 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO 

 
 

 
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 2.978, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000/ Fone: (81) 3423-4383/ Fax: 3423-8480 

home page: www.creape.org.br/ e-mail: assessoriajuridica@creape.org.br 

PE; 

 

II – assinatura eletrônica avançada: admitida nas hipóteses previstas no inc. I e nas 

hipóteses de interação com o Crea-PE que, considerada a natureza da relação 

jurídica, exijam maior segurança quanto à autoria, tais como: 

a) ofícios em geral; 

b) comunicados internos; 

c) atestados e declarações em geral; 

d) pareceres em geral; 

e) relatórios; 

f) requerimentos de abertura de processos; 

g) formulários internos; 

h) instrumentos convocatórios; 

i) celebração de contratos, convênios, termos, acordos ou outro instrumento de 

relação de obrigação bilateral ou plurilateral, desde que praticados pelos 

ordenadores de despesas do Crea-PE; 

j) prestações de contas acompanhadas de documentação comprobatória idônea; 

k) documentos relativos às atividades dos funcionários, incluindo os espelhos de 

ponto; 

l) boletos, faturas, notas, duplicatas e outros documentos enviados para pagamento; 

m) auto de infração; 

n) requerimentos de pessoa física: identificação, certificação, atualização cadastral, 

concessão de benefícios e serviços gerais; 

o) certidões de pessoas física e pessoas jurídicas; 

p) requerimentos de pessoa jurídica: identificação, certificação, concessão de 

benefícios e serviços gerais; e 

q) apresentação de recurso. 

 

II – assinatura eletrônica qualificada: admitida em qualquer interação eletrônica com 

o Crea-PE e obrigatória para: 

 

a) os atos assinados pelo Presidente ou seu substituto legal; 

b) celebração de contratos, convênios, termos, acordos ou outro instrumento de 

relação de obrigação bilateral ou plurilateral, com valores superiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais); 

c) ato de aplicação de penalidades ou medidas restritivas de direitos; 

d) os atos de transferência e de registro de bens imóveis; 

e) as demais hipóteses previstas em lei ou normativas externas. 

 

§ 1º Em qualquer caso, o Crea-PE permitirá a formalização de documento com o 
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uso de assinatura eletrônica em nível superior ao mínimo exigido no presente artigo. 

 

§ 2º Em qualquer caso, serão aceitos pela administração do Crea-PE documentos 

firmados com assinatura eletrônica qualificada formalizada com o uso de outros 

softwares e plataformas, desde que seja possível a aferição de que efetivamente 

foram assinados com certificado digital ICP-Brasil. 

 

§ 3º Para convênios, termos ou acordos que envolvam instituições estrangeiras, 

serão aceitas assinaturas físicas ou outros softwares e plataformas, desde que haja 

registro de documento assinado em Sistema institucional do Crea-PE. 

 

Art. 5º Os usuários são responsáveis: 

 

I – pela guarda, pelo sigilo e pela utilização de suas credenciais de acesso (como 

login e senha), de seus dispositivos e dos sistemas que provêm os meios de 

autenticação e de assinatura; e 

II – por informar ao Crea-PE possíveis usos ou tentativas de uso indevido. 

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Divulgue-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena 

Presidente do Crea-PE 
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ANEXO I 

 

PASSO A PASSO PARA REALIZAR A ASSINATURA ELETRÔNICA: 

 

1 – Acesse o Portal de Assinatura Eletrônica utilizando a sua conta gov.br 

 Certifique-se de que sua conta gov.br está validada para realizar a assinatura 

digital; 

 Caso você não tenha uma conta gov.br, acesse o portal gov.br e crie uma 

conta “prata” ou “ouro” (saiba mais clicando aqui). 

 

2 – Faça o login usando a sua conta gov.br informando seu CPF e senha 

 Após o login, você será direcionado para a tela de “Assinatura de documento”. 

 

3 – Selecione o documento que será assinado 

 Clique em “Escolher arquivo” e selecione um arquivo no seu computador, 

celular ou tablet. 

 Os arquivos devem ter a extensão .doc, .docx, .pdf, ou .odt. 

 

4 – Escolha o local onde a assinatura será posicionada no documento 

 Clique no documento para definir onde sua assinatura vai ser posicionada. 

Em seguida, clique em “Assinar digitalmente” para validar a assinatura. 

 

5 – Valide a assinatura 

 Na janela dos Provedores de Assinatura, clique em “usar gov.br”. Em seguida, 

insira o código enviado para o seu celular. Você verá uma mensagem de sucesso e 

será direcionado para a página de onde poderá baixar o documento assinado. 

 

6 – Baixe o documento assinado 

 Clique em “Baixar arquivo assinado” para baixar o arquivo .pdf para seu 

computador, celular ou tablet. 

 

7 – Consulte assinatura no documento (opcional) 

 Acesse o portal de assinaturas e adicione um arquivo que já foi assinado. As 

assinaturas serão listadas próximas ao documento, no campo “Assinado 

digitalmente por”. 

 Também é possível consultar as assinaturas do documento no “Painel de 

Assinaturas” do Acrobat Reader ou de outros leitores de pdf. 

https://confiabilidades.acesso.gov.br/
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