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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 
DIRETORIA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SEFAZ/SAF/DICOP

Oficio Circular nº 05/2022 - SEFAZ/SAF/DICOP
 

Salvador/BA, 24 de março de 2022.
Assunto: Projeto Downsizing

 

 

Considerando as informações constantes abaixo, recebidas da Cia de Processamento de Dados da Bahia
(PRODEB), nesta data, acerca da desativação de computadores mainframes e os sistemas a eles associados (Projeto
Downsizing), chamamos a atenção para o cumprimento das orientações a seguir demonstradas, especialmente no
que se refere ao prazo para inserção de dados nos sistemas SIGAP / SICOF, na plataforma atual, os quais só
funcionarão até o dia 25/03/2022.

Atenção: apesar de o sistema não estar bloqueado para inserção de dados, eventuais novos registros não serão
migrados para a nova plataforma. Apenas as consultas poderão ser feitas normalmente.

A partir do dia 04/04/2022 as funcionalidades estarão disponíveis em uma nova plataforma, que dispensa o uso dos
mainframes, e que a PRODEB sinaliza que será operada de forma semelhante aos antigos sistemas, ou seja, com as
mesmas telas das respectivas funcionalidades.

Segue comunicado da PRODEB:

Dando continuidade ao “Projeto Downsizing” e em conformidade com o prazo final do projeto apresentado pela
SAEB e Prodeb a todos os órgãos envolvidos, apresentamos abaixo o cronograma final de migração dos sistemas
do mainframe para a nova plataforma baixa. 

 

DATA SISTEMA AÇÃO 

25/03/2022 23:59h SICOF/SIGAP/AM/LH 

Início do processo de migração e atualização de d
dos usuários. 

Data limite para atualização de dados, na plataform
atual. 

IMPORTANTE: Os dados que estarão disponíve
plataforma baixa serão aqueles inseridos até o dia
25/03/2022 no mainframe. Toda e qualquer altera
após esta data não estará refletida na nova platafo
x86. 

26/03/2022 a
03/04/2023 

SICOF 

SIGAP 

AM 

Processo de migração e atualização de dados dos
usuários. 

Durante este processo os sistemas ficarão disponív
no mainframe APENAS para consultas.  
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26/03/2022 a
10/04/2022 

LH Recursos Humanos Processo de migração e atualização de dados dos
usuários. 

Durante este processo os sistemas ficarão disponív
no mainframe APENAS para consultas.  

04/04/2022 08:00h 

SICOF 

SIGAP 

AM 

Em produção na nova plataforma x86. 

11/04/2022 08:00h LH Recursos Humanos Em produção na nova plataforma x86. 

 

Reforçamos que, de acordo com o cronograma, a partir da data de liberação de cada sistema, será necessário que
os gestores orientem os usuários sobre o processo de liberação de acesso, conforme roteiro anexo.   

 

 O acesso aos sistemas será feito, exclusivamente, através do site https://plataformaalta.ba.gov.br/, conforme as
orientações disponibilizadas no roteiro. 

 

Todos os usuários da sua unidade que atualmente operam o sistema no mainframe serão migrados para o novo
ambiente incluindo seu perfil de acesso.  

 

Encaminharemos a lista dos usuários que fizeram acesso aos sistemas nos últimos meses. 

 

Os atendimentos serão realizados através da abertura de chamado no sistema Service Desk da Prodeb. 

 

Os usuários que não possuem acesso ao sistema Service Desk da Prodeb deverão solicitar a liberação ao
Coordenador de TI da sua unidade. 

 

O acesso deverá ocorrer através do site www.servicedesk.ba.gov.br, nas categorias abaixo: 

 

Administração de Nova Plataforma: 

Desbloqueio (Nova Plataforma) – Para os novos usuários; 

Redefinição de senha (Nova Plataforma) – Para os usuários que esqueceram a senha. 

  

Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações, favor entrar em contato através da Central de Atendimento ao
Cliente (71) 3115-7777. 

 

https://plataformaalta.ba.gov.br/
http://www.servicedesk.ba.gov.br/
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Atenciosamente,

 

Manuel Roque dos Santos Filho 

Diretor da DICOP

 

Documento assinado eletronicamente por Manuel Roque dos Santos Filho, Diretor, em 24/03/2022, às
17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805,
de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00044690275 e o
código CRC 5B37BC05.

Referência: Processo nº 013.1339.2022.0013523-31 SEI nº 00044690275

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

