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O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA / CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso de suas 

atribuições legais, conforme Resolução Nº 02, de 31 de agosto de 2009, e 

CONSIDERANDO o decreto nº 9741/2019 de programação orçamentária, 

publicado no diário oficial da União em 29/03/2019, determinando o contingenciamento 

de R$ 5.839.000,00 do Orçamento do MEC. 

         CONSIDERANDO a orientação constante no processo SEI 

23278.005306/2016-16 sobre a previsão de corte orçamentário, no crédito referente à 

categoria econômica - despesas correntes no âmbito do Instituto Federal da Bahia; 

          CONSIDERANDO a última reunião realizada pelo Colégio de Dirigentes do 

IFBA, em que foi informado sobre a previsão do corte orçamentário e a necessidade 

de realização do estudo do impacto do mesmo nos Campi, bem como o reflexo do 

corte diretamente nas despesas de manutenção básica. 

           CONSIDERANDO o estudo prévio realizado pelo Campus Eunápolis e 

apresentado ao Conselho de campus, sobre o impacto do corte previsto, e a fim de 

tomarmos medidas efetivas e taxativas que possam reduzir as despesas de manutenção 

básica, no intuito de garantirmos a execução de pagamentos dos contratos continuados 

do Campus Eunápolis, num primeiro momento, RESOLVE:  

 

             Art. 1º - Suspender a publicação de novos editais de pesquisa e extensão; 

 

 Art. 2º - Suspender às solicitações de diárias e passagens direcionadas a análise 

da comissão de diárias e passagens; bem como direcionadas a outros fins, exceto: 

reuniões do CONSUP, CONSEPE, CODIR e convocações/reuniões com autorização 

da Direção Geral; 

 

Art. 3º - Estabelecer o uso de ar condicionado de todo o Campus no turno da 

manhã das 09h00min as 11h00min, vespertino das 14h00min às 16h00min, e noturno 

das 19h00min às 21h00min, com temperatura de uso minimamente em 22 graus, 

exceto nos laboratórios que tenham equipamentos que necessitam do uso contínuo; 

 

Art. 4º - Restringir a distribuição/consumo de café, ficando disponível apenas 

nas salas de convivência de docentes e sala de convivência dos servidores no pavilhão 
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administrativo, em caso de necessidade nas reuniões, para essas, precisarão da 

autorização da respectiva Diretoria; 

 

Art. 5º - Autorizar apenas as Visita Técnicas devidamente planejadas, que não 

ultrapassem o raio de até 100 km de distância da cidade de Eunápolis, ficando 

desautorizadas as de maiores distâncias; 

 

Art. 6º - Suspender o uso do campo society e quadra poliesportiva para o 

público interno e externo no período noturno; 

 

Art. 7º - Suspender o uso do auditório, exceto para eventos institucionais e os de     

uso externo que estejam aprovados os agendamentos até esta data; 

 

Art. 8º - Reduzir a contratação de empresa para capacitação de servidores; 

 

Art. 9º - Autorizar uma redução de 50% dos contratos de estágios; 

 

Art. 10 - Revisar todos os contratos continuados; 

 

Art. 11 - Outras medidas de economia serão adotadas a posteriori. 

 

Art. 12 - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Diretor Geral 
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