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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÃO Nº 024/2018

Altera dispositivos da Instrução n° 022, de 26 de outubro de 2018, que orienta os órgãos e entida-
des da Administração Pública do Poder Executivo Estadual quanto aos procedimentos referentes 
à utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI BAHIA.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO no uso da atribuição que lhe confere a alínea “h”, inciso 
I, art. 26 do Decreto nº 16.106, de 29 de maio de 2015 e considerando o disposto no Decreto n° 
17.983 de 24 de outubro de 2017, resolve expedir a seguinte,

INSTRUÇÃO

1. O item 65 da Instrução nº 022, de 26 de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“65. Fica instituída a nomenclatura do tipo de processo “Processo a Especificar”, em 01 de 
dezembro de 2018, que visa auxiliar, temporariamente, na classificação de processo quando 
seu objeto não for identificado no momento de seu cadastramento pelo usuário interno ou pela 
Unidade de Protocolo do órgão/entidade ou Unidade equivalente, no rol dos tipos disponíveis no 
sistema”.

2. O Anexo IV da Instrução nº 022, de 26 de outubro de 2018, passa a vigorar na forma do Anexo 
Único que integra esta Instrução.

3. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração

Anexo Único

1. Definidas as seguintes ETAPAS:

ETAPA 1 Responsável
7ª onda (Implantação dos processos administrativos cujos 
fluxos são similares para todos os órgãos/entidades, com 
base de conhecimento e Tabela de Temporalidade)

Em 17/09/2018 SAEB, SEFAZ 
e SEPLAN

ETAPA 2  
Implantação dos processos administrativos próprios de cada 
órgão/entidade

Da publicação 
da presente IN 
até 28/01/2019

Órgãos e enti-
dades cadas-
trados no SEI 
BAHIA

Implantação do tipo de processo “Processo a especificar” Em 01/12/18 SAEB
Implantação dos documentos tramitáveis Em 01/11/18 SAEB
ETAPA 3  
Implantação de todas as TTD-Fim para os processos admi-
nistrativos próprios de cada órgão/entidade

Da publicação 
da presente IN 
até 28/02/2019

Órgãos e enti-
dades cadas-
trados no SEI 
BAHIA

Certi�cação
Digital

Garante a autenticidade 
e não-repúdio nas 

transações eletrônicas.

Contato:
71 3116-2137

www.egba.ba.gov.br

www.egba.ba.gov.br

Projetos Especiais
Relacionados às demandas especí�cas de clientes, 

com foco no Decreto n. 10.473, que estimula a 
eliminação de papéis, e na autenticação via internet, 

com a segurança da informação.

Contatos: 71 3116-2893


