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os efeitos legais.
Art. 11. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais 
para juntada aos autos, salvo disposição em contrário.
§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de 
responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação 
civil, penal e administrativa por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor 
de cópia simples.
§ 3º A apresentação do original do documento digitalizado será necessária 
quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos arts. 
13 e 14 deste Decreto.
Art. 12. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no 
âmbito dos Órgãos e das Entidades da Administração Pública Estadual 
Direta, Autárquica e Fundacional deverá ser acompanhada da conferência 
da integridade do documento digitalizado.
§ 1º A conferência prevista no caput deste artigo deverá registrar se foi 
apresentado documento original, cópia autenticada em cartório, cópia 
autenticada administrativamente ou cópia simples.
§ 2º Os documentos resultantes da digitalização de originais serão 
considerados cópia autenticada administrativamente.
§ 3º Terão valor de cópia simples os documentos provenientes da 
digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia autenticada 
administrativamente ou de cópia simples.
§ 4º A administração poderá, conforme definido em ato de cada órgão ou 
entidade:
I - proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-
lo imediatamente ao interessado;
II - determinar que a protocolização de documento original seja 
acompanhada de cópia simples, hipótese em que o protocolo atestará a 
conferência da cópia com o original, devolverá o documento original 
imediatamente ao interessado e descartará a cópia simples após a sua 
digitalização;
III - receber o documento em papel para posterior digitalização, 
considerando que:
a) os originais ou cópias autenticadas em cartório devem ser devolvidos 
ao interessado, preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda do órgão 
ou da entidade, nos termos da sua tabela de temporalidade e destinação; e
b) as cópias autenticadas administrativamente ou cópias simples podem 
ser descartadas após realizada a sua digitalização, nos termos do caput e 
do § 1º deste artigo.
§ 5º Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento 
recebido, este ficará sob guarda da administração e será admitido o trâmite 
do processo administrativo híbrido, conforme definido em ato de cada 
órgão ou entidade.
Art. 13. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante 
alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada 
diligência para a verificação do documento objeto de controvérsia.
Art. 14. A administração poderá exigir, a seu critério, a exibição do 
original de documento digitalizado no âmbito dos órgãos ou das entidades 
ou enviado eletronicamente pelo interessado.
Art. 15. Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos 
digitais que integram processos eletrônicos, a fim de apoiar sua 
identificação, sua indexação, sua presunção de autenticidade, sua 
preservação e sua interoperabilidade.
Art. 16. Os documentos que integram os processos administrativos 
eletrônicos deverão ser classificados e avaliados de acordo com o plano de 
classificação e a tabela de temporalidade e destinação adotados no órgão 
ou na entidade, conforme a legislação arquivística em vigor.
§ 1º A eliminação de documentos digitais deve seguir as diretrizes 
previstas na legislação.
§ 2º Os documentos digitais e os processos administrativos eletrônicos 
cuja atividade já tenha sido encerrada e que estejam aguardando o 
cumprimento dos prazos de guarda e destinação final poderão ser 
transferidos para uma área de armazenamento específica, a fim de garantir 
a preservação, a segurança e o acesso pelo tempo necessário.
Art. 17. A definição dos formatos de arquivo dos documentos digitais 
deverá obedecer às políticas e diretrizes estabelecidas pelo Poder 
Executivo e oferecer as melhores expectativas de garantia com relação ao 

acesso e à preservação.
Art. 18. Os órgãos ou as entidades deverão estabelecer políticas, 
estratégias e ações que garantam a preservação a longo prazo, o acesso e 
o uso contínuo dos documentos digitais.
Parágrafo único. O estabelecido no caput deste artigo deverá prever, no 
mínimo:
I - a proteção contra a deterioração e a obsolescência de equipamentos e 
programas; e
II - os mecanismos para garantir a autenticidade, a integridade e a 
legibilidade dos documentos eletrônicos ou digitais.
Art. 19. A guarda de documentos digitais e processos administrativos 
eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo 
com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável 
por sua custódia, incluindo a compatibilidade de suporte e de formato, 
a documentação técnica necessária para interpretar o documento e os 
instrumentos que permitam a sua identificação e o controle no momento 
de seu recolhimento.
Art. 20. Para a prática de qualquer ato pelo administrado e pela 
Administração Pública nos processos regidos por este Decreto, deverão 
ser observados os prazos definidos pela Lei Estadual nº 6.161, de 2000.
Art. 21. A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio - 
SEPLAG editará, isoladamente ou em conjunto com órgãos e entidades 
interessados, normas complementares a este Decreto.
Art. 22 No prazo de 6 (seis) meses, contados da data de publicação deste 
Decreto, os Órgãos e as Entidades da Administração Pública Estadual 
Direta, Autárquica e Fundacional deverão apresentar cronograma de 
implementação do uso do meio eletrônico para a realização do processo 
administrativo à Superintendência de Modernização e Gestão da 
Qualidade da SEPLAG.
§ 1º O uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo 
deverá estar implementado no prazo de 2 (dois) anos, contado da data de 
publicação deste Decreto.
§ 2º Os órgãos e as entidades de que tratam o caput deste artigo que 
já utilizam processo administrativo eletrônico deverão adaptar-se ao 
disposto neste Decreto no prazo de 3 (três) anos, contado da data de sua 
publicação.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.
 
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 25 de abril de 
2018, 202º da Emancipação Política e 130º da República.
 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

 
DECRETO Nº 58.690, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

 
INSTITUI, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, 
NORMAS PARA A OFERTA E DISPONIBILIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS À POPULAÇÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos IV e VI do art. 107 da Constituição Estadual, 
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 1101-
3601/2017,
 
DECRETA:
 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 1º Este Decreto estabelece as Normas Básicas para Oferta e 
Disponibilização de Informações sobre Serviços Públicos prestados à 
Sociedade, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Estadual, com 
a finalidade de oferecer à sociedade acesso às informações de interesse 
coletivo ou geral sobre os serviços públicos estaduais e unidades de 
atendimento, conforme previsto nos arts. 7º e 8º da Lei Federal nº 12.527, 
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de 18 de novembro de 2011, e nos arts. 1º e 6º do Decreto Estadual nº 
26.320, de 13 de maio de 2013, bem como em atendimento às normas 
básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos 
serviços públicos, previstos nos arts. 1º a 8º da Lei Federal nº 13.460, de 
26 de junho de 2017.
 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Decreto os Órgãos 
Públicos integrantes da Administração Pública Direta do Poder Executivo 
Estadual, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pelo Estado.
Art. 2º  Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - Usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou 
potencialmente, de serviço público;
II - Serviço Público: atividade administrativa ou de prestação direta ou 
indireta de bens ou serviços à população, exercida por Órgão ou Entidade 
da Administração Pública;
III - Administração Pública: Órgão ou Entidade integrante da 
Administração Pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria 
Pública;
IV - Agente Público: pessoa que exerce cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração; e
V - Manifestações: reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais 
pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação 
de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e 
fiscalização de tais serviços.
Parágrafo único. O acesso do usuário às informações será regido pelos 
termos do Decreto Estadual nº 26.320, de 2013, que dispõe sobre o acesso 
a informações públicas de que trata a Lei Federal nº 12.527, de 2011.
Art. 3º Com periodicidade mínima semestral, os Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo Estadual publicarão no Diário Oficial do Estado - 
DOE quadro geral dos serviços públicos prestados, especificando os 
responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem 
estão subordinados ou vinculados.
Art. 4º Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de 
forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, 
efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.
 

CAPÍTULO II
DA CATALOGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

SOBRE SERVIÇOS
 
Art. 5º Os órgãos e entidades abrangidos por este Decreto devem 
disponibilizar a Carta de Serviços ao Usuário na internet.
§ 1º  A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar ao usuário 
os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses 
serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao 
público.
§ 2º  A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e 
precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no 
mínimo, informações relacionadas a:
I - serviços oferecidos;
II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar 
o serviço;
III - principais etapas para processamento do serviço;
IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; e
V - formas e locais de prestação do serviço.
§ 3º  O detalhamento das informações disponibilizadas conforme o § 
2º deste artigo serão especificados mediante norma complementar da 
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio - SEPLAG.
Art. 6º Fica instituído o Guia de Serviços do Governo de Alagoas, 
plataforma eletrônica que consolida e disponibiliza, de forma integrada, 
as informações contidas nas Cartas de Serviços ao Usuário de todos os 
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual.
§ 1º  A plataforma eletrônica disponibilizará informações sobre:
I - serviços públicos presenciais, semipresenciais e eletrônicos catalogados 

pelos órgãos e entidades em suas Cartas de Serviços ao Usuário;
II - unidades de atendimento dos órgãos e entidades que ofertam serviços 
à sociedade; e
III - Centrais de Atendimento ao Cidadão.
§ 2º O Poder Executivo Estadual poderá disponibilizar na plataforma 
informações sobre serviços de interesse público, prestados à sociedade, 
oferecidos por outras instituições e empresas que não façam parte da sua 
estrutura organizacional.
 
Art. 7º Para o bom funcionamento do Guia de Serviços do Governo de 
Alagoas, os órgãos e entidades do Poder Público Estadual deverão:
I - adotar procedimentos e metodologias com vistas a promover 
a gestão integrada das informações de interesse coletivo ou geral, 
preferencialmente, as que forem de interesse do cidadão;
II - promover ações de forma continuada voltadas ao aprimoramento dos 
serviços destinados ao atendimento do cidadão;
III - evitar duplicidade de ações e desperdício de recursos no atendimento 
à sociedade, principalmente, com a solicitação de informações e 
documentos já requisitados anteriormente de modo a garantir o adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos do cidadão;
IV - promover a integração da informação e a otimização dos processos 
de atendimento ao cidadão, visando à eficiência na prestação dos serviços, 
utilizando soluções tecnológicas, objetivando o compartilhamento e a 
racionalização de métodos e procedimentos de controle;
V - primar pela implantação de instrumentos inovadores e simples, por 
meio do uso de soluções tecnológicas, buscando a agilidade e segurança 
das informações, bem como o respeito ao cidadão;
VI - priorizar a prestação e conclusão de serviços por meios eletrônicos, 
à automação de atividades, visando eliminar ou reduzir a utilização de 
papel, assinaturas, manuais e carimbos; e
VII - utilizar linguagem simples e compreensível na divulgação e 
prestação de serviços e na documentação de processos e procedimentos, 
evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos.
§ 1º Nos casos em que for necessário utilizar denominações técnicas, os 
respectivos significados deverão ser explicitados em linguagem simples e 
compreensível à população em geral.
§ 2º Os serviços prestados pelo Poder Público Estadual deverão possuir 
seus processos planejados com vistas à simplicidade, praticidade, 
facilidade e objetividade.
 

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO GUIA 

DE SERVIÇOS
 
Art. 8º Compete a SEPLAG a coordenação do Guia de Serviços do 
Governo de Alagoas.
Parágrafo único. Outros Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual 
poderão ser envolvidos nas atividades de coordenação do Guia de Serviços 
do Governo de Alagoas mediante ato conjunto do titular da SEPLAG 
e do(s) respectivo(s) órgão(s) e/ou entidade(s) mediante demandas de 
governança e gestão identificadas ao longo do ciclo de vida da plataforma 
eletrônica.
Art. 9º Os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual deverão 
alimentar o Guia de Serviços do Governo de Alagoas com as informações 
das suas respectivas Cartas de Serviço ao Usuário a partir da publicação 
deste Decreto, sendo responsáveis pela atualização e pela procedência 
das informações e serviços disponibilizados de acordo com a sua área de 
competência, observando que:
I - os dados e informações divulgados no Guia de Serviços do Governo 
de Alagoas deverão ser atualizados sistematicamente, à medida que os 
serviços comecem a ser prestados ou sofram alteração em sua forma de 
prestação;
II - os órgãos e entidades que disponibilizam informações sobre serviços 
e unidades de atendimento publicados no Guia de Serviços do Governo 
de Alagoas deverão indicar, mediante portaria do seu titular/dirigente, 
servidor(es) responsável(is) pelo cadastramento, atualização e validação 
das informações e serviços publicados;
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III - os novos serviços que vierem a ser ofertados pelos órgãos e entidades 
deverão estar catalogados no Guia de Serviços do Governo de Alagoas em 
até 15 (quinze) dias após a sua disponibilização para a sociedade;
IV - no caso da disponibilização de serviços e informações conforme 
o § 2º do art. 6º deste Decreto compete à SEPLAG, conferir a sua 
confiabilidade e atualização e, em casos de não disponibilização de novas 
informações por parte daqueles entes, promover a retirada do (s) serviço 
(s) ou informação (ões) da plataforma, bem como eliminar possíveis 
inconsistências e desatualizações; e
V - compete à SEPLAG disponibilizar ferramenta tecnológica que permita 
a atualização on-line dos dados e informações na plataforma.
§ 1º Serão implementados mecanismos de gerenciamento, monitoramento 
e avaliação da oferta das informações disponibilizadas na plataforma, 
visando à melhoria continuada da oferta de dados sobre serviços públicos.
§ 2º Compete à unidade gestora das Centrais de Atendimento ao 
Cidadão disponibilizar, no Guia de Serviços do Governo de Alagoas, 
as informações pertinentes aos serviços disponibilizados nas unidades 
de atendimento existentes nas respectivas Centrais de Atendimento, 
prestados por instituições e empresas que não compõem a estrutura do 
Poder Executivo Estadual.
 

CAPÍTULO III
DAS CAPACITAÇÕES E DOS TREINAMENTOS

 
Art. 10. O Guia de Serviços do Governo de Alagoas disporá de recursos de 
aprendizagem e orientação quanto ao uso da plataforma visando facilitar o 
acesso e amplo uso das suas informações e funcionalidades por parte dos 
servidores públicos, técnicos e gestores, responsáveis pela sua gestão e 
atualização de informações e funcionalidades.
Art. 11. Compete à SEPLAG viabilizar recursos de aprendizagem como 
minicursos, videoaulas, cartilhas informativas e demais artefatos visando 
ao amplo conhecimento das informações, recursos e funcionalidades da 
plataforma por parte dos servidores públicos estaduais.
Art. 12. Compete às unidades de Recursos Humanos dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual adotar as providências para que 
os servidores públicos dos órgãos e entidades sejam treinados a utilizar as 
informações e funcionalidades da plataforma;
 

CAPÍTULO IV
DA DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO

 
Art. 13. As informações constantes no Guia de Serviços do Governo de 
Alagoas serão apresentadas com a utilização de recursos de navegação 
que possibilitem a compreensão intuitiva das informações ofertadas 
a qualquer usuário, independentemente de senhas ou conhecimentos 
específicos de informática.
Art. 14. Os Órgãos e Entidades do Poder Público Estadual desenvolverão 
atividades sistemáticas voltadas à divulgação e disseminação dos seus 
respectivos serviços e unidades de atendimento.
§ 1º Os novos serviços e unidades de atendimento disponibilizados no Guia 
de Serviços do Governo de Alagoas deverão ser amplamente divulgados 
pelo órgão ou entidade que disponibilizou as respectivas informações;
§ 2º Os órgãos e entidades desenvolverão atividades sistemáticas para 
aumentar a divulgação dos respectivos serviços, ampliando o seu uso e 
o respectivo alcance da oferta de serviços do Poder Executivo Estadual 
junto à sociedade.
  

CAPÍTULO V
DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

 
Art. 15. Os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual deverão, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação deste Decreto, adotar 
providências para que haja a integração on-line do Guia de Serviços do 
Governo de Alagoas com seu respectivo sítio oficial mediante interfaces 
de programação computacionais, devendo exibir as informações da 
sua respectiva Carta de Serviços ao Usuário a partir das informações 
cadastradas no Guia de Serviços do Governo de Alagoas.
Parágrafo único. Compete à SEPLAG disponibilizar recursos de 

integração on-line, como interfaces de programação e intercâmbio de 
dados, que viabilizem a integração mencionada no caput deste artigo.
Art. 16. Os softwares, aplicativos para dispositivos móveis, equipamentos 
de autoatendimento eletrônico e demais dispositivos computacionais, 
voltados à oferta de informações e serviços do Poder Executivo Estadual 
serão, preferencialmente, integrados tecnologicamente ao Guia de 
Serviços do Governo de Alagoas, devendo:
I - fazer menção ao uso de informações e serviços armazenados no banco 
de dados da plataforma; e
II - dispor, por meio de espaço apropriado em sua interface computacional, 
elemento visual que divulgue o Guia de Serviços do Governo de Alagoas, 
associado de hiperlink para o endereço eletrônico oficial da plataforma.
 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art. 17. A SEPLAG será formalmente comunicada, no prazo de 05 
(cinco) dias de antecedência, caso haja qualquer problema que impeça 
a disponibilização das informações e o cumprimento dos prazos 
estabelecidos neste Decreto.
Parágrafo único. O órgão ou a entidade responsável informará, na mesma 
ocasião, as providências que estão sendo adotadas para regularizar o fluxo 
de informações com respectivos prazos de conclusão das atividades.
Art. 18. As normas complementares a este Decreto serão expedidas pela 
SEPLAG
Art. 19. Aplicam-se os dispositivos da Lei Federal nº 13.460, de 2017, aos 
casos omissos deste Decreto.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 25 de abril de 
2018, 202º da Emancipação Política e 130º da República.
 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

 
DECRETO Nº 58.691, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

 
DENOMINA “EIXO VIÁRIO DEPUTADO OSCAR FONTES LIMA” O 
EIXO VIÁRIO QUARTEL, IMPLANTADO NAS VIAS LATERAIS DO 
CORREDOR DA AVENIDA FERNANDES LIMA.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual, tendo em 
vista o disposto nas alíneas a e b do art. 84, da Constituição Federal, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 
2001, e o que mais consta do Processo Administrativo nº 1101-5254/2017,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica denominado “Eixo Viário Deputado Oscar Fontes Lima” o 
Eixo Viário Quartel, implantado nas vias laterais do corredor da Avenida 
Fernandes Lima.
Art. 2º A Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano 
- SETRAND providenciará a sinalização com placas indicativas do nome 
do Eixo Viário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 25 de abril de 
2018, 202º da Emancipação Política e 130º da República.
 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador


