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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 Processo SEI 23278.007030/2019-19 que trata do estudo 

da Coordenação de Projetos Elétricos/DEPLO/DINFRA/PRODIN acerca do 

faturamento de energia elétrica em todas as unidades consumidoras do IFBA, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Alterar as Portarias 071 e 077/2019, que dispõe sobre as medidas que 

visam à redução de gastos no âmbito do IFBA Campus Eunápolis, que passa a vigorar 

com o seguinte texto: 

 

             “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 em todo o Campus no turno da 

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

apenas nos laboratórios que tenham equipamentos que necessitam do uso contínuo, 

com temperatura de uso minimamente em 22 graus; Suspender temporariamente o uso 

de ares-condicionados em todo o Campus, com exceção apenas nos laboratórios que 

tenham equipamentos que necessitam do uso contínuo com temperatura mínima em 22 

graus; 

 

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 

administrativo, em caso de necessidade nas reuniões, para essas, precisarão da 

autorização da respectiva Diretoria; 

 

Alterações na Portaria nº.071 e 

077/2019, que dispõe sobre medidas 

visando à redução de gastos no 

âmbito do IFBA/Campus Eunápolis. 
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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, exceto os casos devidamente autorizados pela 

Direção Geral; 

 

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; Suspender 

temporariamente a contratação de estagiários remunerados; 

 

Art. 10 - Revisar todos os contratos continuados; 

 

Art. 11- Suspender o funcionamento dos banheiros dos blocos 07 (Psicologia) e 

bloco 16 (da Informática) nos horários da 17:00 às 06:00hs da manhã seguinte; 

 

Art. 15- Suspender o funcionamento do pavimento I e II do bloco 18 (Prédio 

Novo) das 18:00 às 06:00hs da manhã seguinte; 

 

Art. 13- Suspender temporariamente a utilização da Câmara Frigorífica do 

Refeitório; 

Art. 14 - Adotar medidas de contingenciamento nas demandas de reprografia; 

 

Art. 15 – Suspender o envio de cartas e documentos via Sedex, exceto os casos 

expressamente autorizados pela Direção Geral; 

 

Art. 16 - Outras medidas de economia serão adotadas a posteriori;” 

 

Art. 17 - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Fabiolo Moraes Amaral 

Diretor Geral 

Campus Eunapolis 
Portaria 2.808/2018 

 


