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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

DECRETO Nº. 5.746, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
Institui o Programa Brumado Digital, no âmbito do
Município de Brumado, e dá outras providências.

estabelecidas pela Lei Orgânica do Município de Brumado,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica instituído o Programa Brumado Digital para a prática digital de atos administrativos e
processuais no âmbito da Prefeitura Municipal de Brumado, o qual será realizado através de plataforma própria
para este fim.
Art. 2º. Para os fins deste decreto, considera-se:
I- assinatura digital: identificação inequívoca do signatário, emitida por Autoridade Certificadora
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação
especifica;
II- assinatura por acesso: realizada mediante uso de login e senha pessoal, após cadastro do
usuário na plataforma eletrônica a ser utilizada;
III- processo eletrônico: conjunto de atos registrados e disponibilizados em meio eletrônico,
integrado por documentos nato-digitais ou digitalizados;
IV- processo físico: conjunto de atos registrados e disponibilizados em meio físico, unificados
cronologicamente até sua conclusão;
V- processo híbrido: conjunto de documentos digitais e não digitais, inicializado de maneira física
e concluído de maneira eletrônica, unificados cronologicamente até sua conclusão;
VI- documento digital: documento codificado em dígitos binários, acessível e interpretável por
meio de sistema computacional;
VII- documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão de documento não digital,
gerando uma fiel representação em código digital, podendo ser capturado por sistemas de informação
específicos;
VIII- digitalização: conversão da imagem de um documento físico para o formato digital;
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IX- autenticidade: credibilidade de documento livre de adulteração;
X- usuário internos: servidores que compõe o quadro do Poder Executivo Municipal em exercício
na Prefeitura Municipal de Brumado e, quando autorizados, estagiários e prestadores de serviço;
XI- usuários externos: cidadãos e demais usuários, incluídos os usuários internos, quando em
utilização que não se refira as atividades desenvolvidas durante o exercício da função;
XII- captura de documento: incorporação de documento nato-digital ou digitalizado por meio de

XIII- integridade: propriedade do documento completo e inalterado;
XIV- legibilidade: qualidade que determina a facilidade de leitura do documento;
XV- preservação digital: conjunto de ações gerenciais e técnicas de controle de riscos decorrentes
das mudanças tecnológicas e fragilidade dos suportes, com vistas à proteção das características físicas,
lógicas e conceituais dos documentos digitais pelo tempo necessário.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 3º. O sistema eletrônico a ser utilizado compreenderá:
I- o controle da protocolização, tramitação e arquivamento de processos e documentos;
II- a padronização do tratamento de dados e informações processuais;
III- o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias aos órgãos de
administração e controle.
Art. 4º. Os atos administrativos e processuais devem ser efetuados em meio eletrônico, exceto em
caso de indisponibilidade do sistema, desde que observado o quanto disposto no art. 35 deste decreto.
§ 1º. O requerente/cidadão, quando de efetivação de solicitação no sistema a ser utilizado, garante
a autenticidade dos documentos anexados às solicitações emanadas.
§ 2º. O Município poderá solicitar a apresentação dos documentos originais a qualquer tempo para
dirimir eventuais dúvidas.
Art. 5º. Em casos de apresentação, em meio físico, de solicitações e/ou outros documentos por
usuários externos, o setor responsável por seu recebimento promoverá a sua imediata digitalização e
inserção no sistema utilizado, registrando, conforme o caso, a tramitação correspondente.
Art. 6º. A comunicação administrativa da Prefeitura Municipal de Brumado deve ser realizada
exclusivamente através da plataforma sistémica contratada.
Art. 7º. Das opções disponíveis na plataforma a ser disponibilizada, destacam-se: Memorando,
Circular, Processo Administrativo, Ofício, Protocolo, Ouvidoria, Pedido de e-SIC.
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Art. 8º. A finalidade do Memorando é formalizar a comunicação institucional entre os setores do
Poder Executivo Municipal, quando se tratar de assuntos simples ou rotineiros.
Art. 9º. A finalidade da Circular é formalizar a comunicação institucional entre os setores do
Poder Executivo Municipal, quando se tratar de assuntos que devem ser conhecidos por todos os
órgãos/setores envolvidos.
Art. 10. A finalidade do Processo Administrativo é organizar os procedimentos internos da

Art. 11. A finalidade do Oficio é encaminhar qualquer assunto para destinatários externos ao
Poder Executivo Municipal, de maneira que tal encaminhamento se dará por meio do correio eletrônico,
ficando sob responsabilidade sistémica a confirmação de entrega e leitura do documento.
Art. 12. A finalidade do Protocolo é requerer um serviço público de interesse particular, o qual
poderá ser feito pelo próprio cidadão através dos canais eletrônicos disponíveis (site institucional ou
aplicativo) ou pelos guichês de protocolo da Prefeitura Municipal, mediante indicação do destinatário, da
exposição de motivos e, se necessário, da respectiva documentação mínima obrigatória.
Art. 13. A finalidade da Ouvidoria é receber toda e qualquer reclamação, denúncia ou
requerimento de interesse comum, através dos canais eletrônicos disponíveis (site institucional ou
aplicativo) ou pelo guichê exclusivo da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Brumado, sendo dispensada
a identificação do requerente caso seja de interesse deste último.
Art. 14. A finalidade do Pedido de e-SIC é permitir que qualquer pessoa, física ou jurídica,
encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.
Art. 15. Os documentos e processos eletrônicos produzidos ou inseridos na plataforma sistêmica
dispensam a sua formação e tramitação física.
Art. 16. Fica vedada a impressão de documentos eletrônicos, exceto para:
I- fornecer comprovante ao requerente que efetuou o protocolo de forma presencial, quando for o
caso;
II- impressão do documento, na forma da legislação que a exigir;
III- juntar a procedimento administrativo, quando o assunto exigir a juntada do documento em
processo físico.
Parágrafo único. A exceção prevista no inciso III deste artigo ficará sob a responsabilidade do
servidor público que juntou o documento no procedimento administrativo.
Art. 17. Os procedimentos descritos no art. 7º deverão conter todos os dados necessários à sua
tramitação eficiente e eficaz, contendo dados claros e objetivos da solicitação inicial ou do
encaminhamento.
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Art. 18. A classificação da informação sigilosa e a proteção de dados pessoais no ambiente digital
do sistema a ser utilizado observarão as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
e das demais normas aplicáveis.

CAPÍTULO III

Art. 19. A formalização de processo administrativo será exercida por servidor municipal,
devidamente autorizado para tal.
Art. 20. Os processos administrativos devem ser compostos pelas informações e documentações
minimamente exigidas em legislações e normas vigentes, em instruções normativas municipais existentes
e, na falta desses, a partir das documentações mínimas listadas no sistema eletrônico a ser utilizado.
Art. 21. Os processos administrativos cujo objeto esteja relacionado à prestação de contas em
outras plataformas e/ou inserção de dados para análise de órgãos fiscalizadores deverão ser elaborados e
tramitados a fim de atender os requisitos exigidos para encaminhamento da análise de tais órgãos.

CAPÍTULO IV
DA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO HÍBRIDO

Art. 22. Os processos físicos inaugurados anteriormente à utilização do sistema eletrônico que não
tiverem sua tramitação e encerramento ocorridos até 30 de setembro de 2022, deverão ser migrados para
processos híbridos, de maneira que as tramitações ocorridas a partir de 01 de outubro de 2022 sejam
executadas de maneira eletrônica.
Art. 23. O processo híbrido será constituído de documentação iniciada em forma física, o qual tem
sua continuidade e finalização em forma eletrônica. A documentação desenvolvida fisicamente deverá ser
devidamente digitalizada em formato PDF, por completo e legível, em arquivo(s) pesquisável, e inserida
no sistema eletrônico utilizado, de modo a ser acostado, como documento final, a Certidão de conversão
em processo eletrônico.
Art. 24. As documentações físicas ficarão sob a guarda do órgão/setor de posse dos autos quando
da sua migração para meio eletrônico, o qual ficará incumbido por zelar pela sua qualidade, especialmente
quanto à sua legibilidade.
Art. 25. Após a finalização dos processos híbridos no sistema eletrônico a ser utilizado, ou após
prestação de contas (quando for o caso), o órgão/setor responsável pela guarda dos originais dos
documentos deverá efetivar o encaminhamento ao arquivo municipal.
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CAPÍTULO V
DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DIGITAL

Art. 26. São deveres dos usuários do sistema digital utilizado:
I- manter o sigilo e a guarda sobre a sua senha que será utilizada para assinatura eletrônica de uso
pessoal e intransferível;

institucionais;
III- guardar sigilo sobre fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento por
força de suas atribuições;
IV- evitar a impressão de documentos digitais, zelando pela economicidade e responsabilidade
socioambiental;
V- participar dos programas de capacitação referentes ao sistema utilizado;
VI- disseminar em sua unidade o conhecimento adquirido nas ações de capacitação relacionadas
ao sistema utilizado;
VII- cumprir os regulamentos e manuais, dentre outros, que tratem de procedimentos específicos
quanto a utilização do sistema no âmbito do Poder Executivo Municipal;
Parágrafo único. O uso inadequado do sistema estará sujeito à apuração de responsabilidade
administrativa e penal, na forma da legislação em vigor.
Art. 27. Todos os usuários do sistema devem efetivar acesso regular à plataforma para
visualização e confirmação dos documentos e processos recebidos.
Art. 28. É de responsabilidade do servidor a efetivação da assinatura digital nos documentos e
informações por ele produzidos, anteriormente à sua tramitação para outro setor, sejam estes originários do
sistema a ser utilizado ou de outro aplicativo.
Art. 29. Ocorrendo o recebimento, pelo setor ou servidor, de processo ou documento que não seja
de sua competência, este deverá, de imediato, encaminhá-lo ao departamento correto ou devolvê-lo ao
remetente para que o faça.
Art. 30. Ocorrendo gozo de férias ou afastamento de servidor responsável pela análise e
tramitação de processos ou demais documentos, será de responsabilidade de seu chefe imediato
providenciar o encaminhamento de tais documentos para o setor ou outro servidor competente.
Art. 31. Ocorrendo a exoneração de servidor, será de responsabilidade do seu chefe imediato
informar ao Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Brumado, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas contadas a partir do desligamento, para suspensão de acesso à plataforma.
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abstendo-se de utilizá-la para troca de mensagens, recados ou assuntos sem relação com as atividades
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Os atos processuais praticados no ambiente eletrônico deverão observar os prazos
definidos para manifestação dos interessados e para decisão da autoridade competente, sendo considerados
realizados na data e horário identificados no recibo eletrônico de protocolo emitido pelo sistema.

praticados em meio fisico, exclusivamente pelo Setor de Protocolo Geral vinculado à Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal de Brumado, procedendo-se à oportuna digitalização nos termos
descritos no art. 23 deste decreto.
Art. 34. Nos processos administrativos que não houver manifestação do interessado no prazo
estipulado para retomo e não haja previsão legal para o desfecho dos autos, este poderá ser arquivado
mediante exposição de motivos por parte do servidor responsável pelo seu arquivamento.
Art. 35. O Setor Informática da Prefeitura Municipal de Brumado é a unidade responsável por
atestar os períodos de inoperância do sistema utilizado.
Art. 36. Quaisquer alterações e/ou inclusões que se fizerem necessárias na plataforma sistêmica a
ser utilizada deverão ser direcionadas ao Setor de Informática da Prefeitura Municipal de Brumado, para
conhecimento e deliberações necessárias.
Art. 37. Poderão ser estabelecidas outras recomendações, a qualquer tempo, através de instruções
normativas oriundas de órgãos do Poder Executivo Municipal.
Art. 38. As disposições presentes neste decreto entrarão em vigor a partir de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Brumado, 04 de agosto de 2022.

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
Prefeito Municipal

CARLOS MAGNO DE SOUZA NOVAIS
Secretário Municipal da Administração

LUÍS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR
Secretário Municipal da Fazenda
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administrativos e/ou elaboração de requerimentos por parte de cidadãos em geral, os atos poderão ser
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