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INSTRUÇÃO Nº 13 
 
Orienta os órgãos e entidades da Administração Públ ica do 
Poder Executivo Estadual quanto aos procedimentos 
referentes à realização do trabalho remoto instituí do pelo 
Decreto nº 19.528, de 16 de março de 2020. 
 

 
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° 19.528, de 16 de 
março de 2020, resolve expedir a seguinte, 
 

INSTRUÇÃO 
 
1. Os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual observarão as disposições 
desta Instrução e da legislação em vigor, quanto aos procedimentos referentes à realização do trabalho 
remoto. 
 
2. São responsáveis pelo cumprimento desta Instrução: 
 

2.1. a Secretaria da Administração - SAEB, por intermédio: 
 

2.1.1. da Superintendência da Gestão e Inovação – SGI. 
 

2.2. as Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio das  
Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC e unidades equivalentes dos órgãos e 
entidades; 
 
2.3. a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB. 

 
3. Esta Instrução Normativa dispõe sobre as ferramentas de comunicação e colaboração, que podem ser 
utilizadas pelos servidores que estiverem atuando em trabalho remoto, conforme previsto no art. 1º, do  
Decreto n° 19.528 de 16 de março de 2020, quais sej am:  

 
3.1. Teams: ferramenta de colaboração pertencente à plataforma Office 365, que será disponibilizada 
para auxiliar na comunicação remota, realização de reuniões, compartilhamento de informações; 
 
3.2. VPN (Virtual Private Network): serviço disponibilizado pela PRODEB, sem ônus para os órgãos e 
entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, durante o período estabelecido pelo 
Decreto, utilizado como apoio para o acesso a informações e sistemas privados dentro do Estado; 
 
3.3. outras ferramentas poderão ser disponibilizadas, caso necessário, para possibilitar o trabalho 
remoto. 
 

4. Compete à Secretaria da Administração - SAEB, por intermédio da Superintendência da Gestão e 
Inovação - SGI: 
 

4.1. divulgar através do sitio eletrônico, http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/orientacoes-gerais-para-

servidores-sobre-trabalho-remoto, informações e procedimentos para utilização das ferramentas 
disponibilizadas, assim como informações e comunicados técnicos que forem necessários; 
 
4.2. atuar juntamente com a PRODEB na atualização das documentações necessárias para auxiliar as 
Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC e unidades equivalentes dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual no suporte aos servidores que estiverem atuando em trabalho 
remoto. 

 
5. Compete às Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira – DAF, por intermédio das 
Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC e unidades equivalentes dos órgãos e 
entidades: 
 

5.1. prestar o suporte aos servidores em trabalho remoto na instalação e utilização das ferramentas,  
previstas nesta Instrução, em seus computadores particulares;  
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5.2.  apoiar na utilização remota aos sistemas corporativos do Estado para realização do trabalho remoto 
instituído pelo Decreto nº 19.528, de 16 de março de 2020, observadas as normas de segurança da 
informação; 
 
5.3. definir e realizar a gestão de quais sistemas corporativos ou sistemas próprios deverão ser 
acessados através da VPN; 
 
5.4.  informar à Prodeb quais servidores farão uso do sistema tratado no item anterior; 
  
5.5. solicitar à Prodeb através do Service Desk (HTTPS://www.servicedesk.ba.gov.br) os acessos VPN 
para os servidores que atuarão em trabalho remoto. 

 
6. Compete à Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB: 
 

6.1. disponibilizar o serviço de VPN, prestando a manutenção e suporte técnicos; 
 
6.2. apoiar tecnicamente as Coordenações de Suporte, Infraestrutura e Manutenção de TIC e unidades 
equivalentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. 
 

7. A Secretaria da Administração - SAEB decidirá sobre os casos omissos nesta Instrução. 
 
8. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO  
Secretário da Administração 
 


