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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

PORTARIA Nº 022 DE 01 DE ABRIL DE 2022
 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe
confere a Portaria nº 20, de 02/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 03/01/2020, combinado
com o que dispõe a Lei nº 8.112/90, e: 

DIANTE DA PUBLICAÇÃO do Decreto Municipal no 21.812 de 31 de Março de 2022, que flexibiliza
as medidas sanitárias no tocante ao uso obrigatório de máscaras de proteção respiratório, mais
especificamente, facultando o uso de máscaras e cobertura fácil na maioria dos ambientes abertos e
fechados em todo o território do município de Vitória da Conquista, PORÉM:
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 23 de dezembro de 2021 do CONSUP/IFBA, que dispõe sobre
a alteração do Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos
cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA);

CONSIDERANDO a Resolução nº 48, de 24 de fevereiro de 2022 do CONSUP/IFBA, que aprova o uso
da comprovação de esquema vacinal contra a Covid-19 em todas as unidades do IFBA;

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial MTP/MS nº 14, de 20 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO a minuta que atualiza os Protocolos de Biossegurança do IFBA, em vias de
publicação;
 
CONSIDERANDO a autonomia das instituições de ensino públicas federais, RESOLVE:
 
Art. 1° - FICA MANTIDO a uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória em todos os ambientes
do IFBA – Campus Vitória da Conquista, por parte da comunidade interna (discentes, servidores e
terceirizados) e comunidade externa que esteja nas dependências do campus;
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 

 

FELIZARDO ADENILSON ROCHA
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Diretor Geral - Campus Vitória da Conquista
Portaria nº 20, de 02/01/2020

SIAPE: 1643081
 

 

Documento assinado eletronicamente por FELIZARDO ADENILSON ROCHA, Diretor Geral do
Campus Vitória da Conquista, em 01/04/2022, às 11:38, 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 2258921 e o código CRC 9436EC7D.


