
27/12/22, 11:25 SEI/IFBA - 2690880 - Portaria - Numeração Manual

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3166440&infra_siste… 1/2

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria n. 06 de 27 de dezembro de 2022.
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA -
CAMPUS CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de medidas restritivas para o equilíbrio orçamentário que compromete o
pleno funcionamento das atividades administrativas, de ensino, extensão e pesquisa;
 
CONSIDERANDO a necessidade de minimizar as despesas de manutenção básica, custos com água e energia elétrica, bem
como garantir os pagamentos das despesas de consumo, contratos continuados e outras haja vista que novos contratos de
manutenção básica estão refletindo a inflação e o orçamento previsto do Campus para 2023 deve permanecer no mesmo
patamar de 2022;
 
CONSIDERANDO a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei complementar N. 101 de 04 de maio de 2000);
 
CONSIDERANDO o calendário acadêmico 2022 do campus Camaçari.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Estabelecer de 02 a 31/01/2023, durante o período das férias acadêmicas, horário especial de funcionamento do
campus das 07:00 às 14:00, com atendimento ao público externo das 08:00 às 13:00 e os demais horários sendo destinados
às atividades administrativas internas.
 
Art. 2º As atividades laborativas presenciais serão de 6 (seis) horas para todos os servidores, respeitando o disposto no Art.
1 e garantindo o atendimento ao público externo.
Parágrafo único: os planos de trabalho dos servidores integrantes do Plano de Gestão em Teletrabalho devem conter as
metas de teletrabalho que reflitam a carga horária do regime de trabalho do servidor(a). O balcão virtual de atendimento
deve respeitar o horário especial de atendimento ao público externo das 08:00 às 13:00.
 
Art. 3° Em caso de demanda emergencial, devidamente justificada por uma das diretorias da unidade, o(a) servidor(a)
poderá ser convocado(a) para regime padrão de trabalho.
 
Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
EDUARDO OLIVEIRA TELES

Diretor-Geral
IFBA Campus Camaçari
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do Campus Camaçari,
em 27/12/2022, às 11:24, conforme decreto nº 8.539/2015.


