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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

PORTARIA N.º 1.802, DE 19 DE JULHO DE 2017

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
- IFBA, no uso de suas atribuições,  

Considerando a Portaria n° 369, de 29 de novembro de 2016, emitida pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão;

Considerando os feriados nacionais 7 de setembro, Independência do Brasil; 12 de outubro, Nossa Senhora
Aparecida; 2 de novembro, Finados; 25 de dezembro, Natal;

Considerando a especificidade regional que influencia no calendário acadêmico,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Em razão dos feriados nacionais, os dias 8 de setembro, 13 de outubro, 3 de novembro e no período
de 26 a 29 de dezembro do corrente ano serão considerados como recesso no âmbito da Reitoria e deverão
ser compensados na forma do inciso II do art. 44 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no período de
1º de agosto de 2017 a 30 de março de 2018.

Art. 2º A compensação pode ser de 1 (uma) hora diária, mediante a antecipação do início da jornada de
trabalho ou de sua prorrogação, respeitado o horário de funcionamento da Reitoria, devendo ser garantido
que, na permanência além da jornada normal de trabalho, o servidor efetivamente exerça as atividades de sua
competência.

Art. 3ºA observância no cumprimento da compensação e no controle da frequência, na forma do Decreto nº
1.590, de 10 de agosto de 1995, é obrigatória às chefias imediatas, mediatas e aos gestores locais sob pena de
responsabilização pela omissão, bem como o desconto na remuneração das horas não compensadas.

Art. 4º Os Campi deverão observar os seus calendários acadêmicos para definição de recessos e as
respectivas compensações.

Art. 5º Os feriados declarados em lei estadual ou municipal serão observados nas respectivas localidades.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

 

RENATO DA ANUNCIACAO FILHO

Publicação Interna em 19/07/2017
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Reitor 

Documento assinado eletronicamente por RENATO DA ANUNCIACAO FILHO, Reitor, em
19/07/2017, às 14:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0362894 e o código CRC 56C5C2D5.


