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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 80 de 27 de julho de 2022.
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA / CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, conforme Resolução Nº 32, de
16 de novembro de 2012, do Conselho Superior do IFBA, conferidas pela Portaria Nº 013/2020/Reitoria
do IFBA, publicada no DOU em 03 de janeiro de 2020, e
CONSIDERANDO a deliberação da Junta de Execução Orçamentária - JEO que decidiu pelo
cancelamento definitivo das dotações de despesas discricionárias do Ministério da Educação - MEC
(Identificador de Resultado Primário 2 - RP 2) que se encontravam bloqueadas na Conta 62.212.0107 -
Crédito Bloqueado SOF;
CONSIDERANDO que o cancelamento definitivo foi efetivado por meio das portarias nº 5.327, de 9 de
junho de 2022 e nº 5.649, de 23 de junho de 2022;
CONSIDERANDO que orçamento do Campus foi previsto em R$ 2.656.836,56, valores que servem para
abarcar todas as despesas de manutenção do Campus. E, com o corte projetado e já implementado no
importe de R$ 262.333,36, o orçamento para 2022 diminui para R$ 2.394.503,20;
CONSIDERANDO o impacto do corte orçamentário, e com o objetivo de adotar medidas efetivas e
taxativas que possam reduzir as despesas de manutenção básica, no intuito de garantir a execução de
pagamentos dos contratos continuados do Campus Eunápolis, RESOLVE:
 
Art. 1º - Suspender a publicação de novos editais de ensino, pesquisa e extensão.
 
Art. 2º - Interromper as concessões de diárias e passagens direcionadas à análise da comissão de diárias e
passagens bem como direcionadas a outros fins, exceto: reuniões do CODIR e convocações/reuniões com
autorização da Direção Geral.
 
Art. 3º - Diminuir a cota de reprografia para os servidores.
 
Art. 4º - Estabelecer o uso dos ares-condicionados em todo o Campus no turno da manhã das 09h00min as
11h00min, vespertino das 14h00min às 16h00min, e no 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. 5º - 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.
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Art. 6º - Autorizar apenas as Visitas 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. 7º - Suspender a utilização do campo society e quadra poliesportiva para o público interno e externo
no período noturno.
 
Art. 8º - Interromper o uso do auditório.
 
Art. 9º - Suspender o plano de capacitação de servidores (contratação de empresa para capacitação
de servidores).
 
Art. 10 - Manter a suspensão para contratação de estagiários.
 
Art. 11 - Manter a redução iniciada em 2019 do contrato de vigilante.
 
Art. 12 - Manter a redução iniciada em 2019 dos contratos de colaboradores terceirizados da limpeza.
 
Art. 13 - Planejar a  utilização parcial dos banheiros, blocos, a fim de reduzir gasto com energia, água,
força de trabalho da mão de obra terceirizada.
 
Art. 14 - Cancelar a contratação de um posto de vaga de porteiro.
 
Art. 15 - Interromper os processos de empenho referentes a aquisição de materiais (gráficos,
alimentos) que estão prontos, restando somente à dotação orçamentária.
 
Art. 16 - Revisar todos os contratos continuados.
 
Art. 17 - Outras medidas de economia serão adotadas a posteriori.
 
Art. 18 - Essa Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a) Geral do
Campus Eunápolis, em 04/08/2022, às 09:16, 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 2421066 e o código CRC 569267BB.


