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RESOLUÇÃO Nº 07, DE 10 DE MAIO DE 2022.

Altera a Resolução nº 07/2018, editada pela Resolução nº 05/2019, que
definem regas de acesso de pessoas e veículos no âmbito do
Campus Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia.

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CAMPUS IRECE DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas através da Portaria nº 648 de 03 de março de 2022/Reitoria do
IFBA (Documento SEI nº 2207872), considerando a Resolução nº 07, de 11 de junho de 2018 (Documento
SEI 0711347), editada pela Resolução nº 05, de 05 de setembro de 2019 (Documento SEI 1204748),
aprovada pela Resolução nº 11, de 02 de dezembro de 2019 e tendo em vista necessidade de alterações nas
regras regulamentadas pelas Resoluções supracitadas,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar, conforme anexo,  ad referendum  ao Conselho de Campus, as regras de

acesso de pessoas e de veículos no âmbito do Campus Irecê do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA .

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Irecê, 10 de maio de 2022.

 

JEIME NUNES DE ANDRADE
Presidente do Conselho do Campus Irecê

Portaria nº 648 de 03 de março de 2022/Reitoria do IFBA
 
 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus , em 11/05/2022, às 14:32, 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 2317778 e o código CRC 68F94B8A.
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 REGRAS DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS NO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA/CAMPUS IRECÊ.
 
 

Título I
Capítulo Único

Das Disposições Preliminares
 

Art.1º. Este regulamento estabelece as regras de acesso de pessoas e veículos no âmbito do  Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Irecê.

Título II
Capítulo I

Do Horário de Funcionamento e Acesso ao Campus

 

Art. 2º. O horário de funcionamento do Campus é de segunda a sexta-feira das 07:00 06:30 as 22:30 e aos
sábados das 07:00 06:30 às 12:30.

Parágrafo único. Excepcionalmente, quando os  sábados forem letivos, o funcionamento do Campus se
dará das 07:00 06:30 às 18:30.

Art. 3º. Aos domingos e feriados não há expediente.
Art. 4º. Os terceirizados que solicitarem entrada no Campus fora dos horários estabelecidos só serão
autorizados mediante memorando expedido pelo Diretor-Geral, do Chefe do Departamento de Ensino ou
Chefe do Departamento de Administração.
Art. 5º. Os servidores terão acesso liberado ao Campus nos feriados e finais de semana, das 07:00 às 18:00,
limitando aos espaços que já possui acesso no dias normais de atividade.
Art. 6º. Os alunos do Campus terão sua entrada autorizada somente mediante apresentação de carteirinha, ou
na ausência desta, deverá apresentar na portaria comprovante de matrícula. Se não estiver com nenhum desses
documentos deverá aguardar na portaria até que o Assistente de Alunos possa autorizar seu acesso
Art. 6º. Os alunos do Campus deverão estar sempre com o comprovante de matrícula para apresentação na
Portaria do Campus. Se não estiver com o comprovante de matrícula, e caso seja solicitado ao chegar na
Unidade de Ensino, deverá aguardar na Portaria até que o Assistente de Alunos possa autorizar seu acesso.

Parágrafo único: Os alunos só terão acesso fora dos horários estabelecidos, acompanhados por algum
servidor ou mediante autorização da Direção-Geral ou das Chefias de Departamento.

Art. 7º. Quando autorizado pelo responsável legal, o discente menor de idade, matriculado em Cursos
Técnicos Integrado ao Ensino Médio, poderá sair da unidade de ensino em horário regular de aulas e só será
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permitido seu retorno em turno oposto.
Parágrafo único: O discente maior de idade poderá sair da unidade de ensino em horário regular de
aulas e só será permitido seu retorno em turno oposto.

Art. 8º. Em caso de acesso de servidores pelo portão de pedestre, não será necessário a identificação, a
menos que o Vigilante servidor ou terceirizado de plantão na portaria julgue necessário. Se o acesso pelo
portão de pedestres for de funcionários terceirizados ou fornecedores, os mesmos deverão se identificar com
crachá da empresa.
Art. 9º. Os visitantes ou fornecedores terão seus nomes completos e RG, ou CPF, anotados em lista de
controle de acesso ou em sistema automatizado específico para esse fim. Após o registro o Vigilante servidor
ou terceirizado de plantão deve informar ao setor procurado a presença do visitante e em seguida acompanhá-
lo até o local desejado.
Art. 10º. Os portões do Campus deverão ser mantidos fechados e somente abertos, de acordo com as
normas contidas neste manual, para acesso aos servidores, alunos, funcionários de empresas terceirizadas,
visitantes e fornecedores.
 

Capítulo II
Do Acesso ao Estacionamento

 
Art. 11. O acesso ao estacionamento do Campus se dará da seguinte forma:

I - Para o acesso ao estacionamento do Campus com veículos particulares, os servidores, funcionários
terceirizados e alunos deverão se identificar com adesivo do estacionamento do Campus colado no vidro
do carro ou apresentando-o manualmente, o qual será fornecido pela Chefia do Departamento de
Administração.
II - Os alunos que desejar entrar com veículo particular e fazer uso do estacionamento interno do
Campus, deverá solicitar adesivo de estacionamento do Campus ao Departamento de Administração
III - Caso haja vagas no estacionamento interno, estas poderão ser disponibilizadas para visitantes e
fornecedores, mediante registro de nome, RG ou CPF e placa do veículo. Se houver mais de um visitante
dentro do veículo, apenas o motorista entra com o veículo pelo portão do estacionamento e os demais
deverão descer do carro e entrar pelo portão de pedestres.
IV - Servidores e funcionários terceirizados que vierem com visitantes dentro de seus veículos
particulares, devem encaminhar os visitantes para identificação e registro de entrada na portaria. Se não o
fizer, será responsável por qualquer ato do visitante dentro do Instituto.
V - Os Alunos não podem entrar com visitantes nos seus veículos particulares.
VI - Os veículos de coleta de lixo e ambulâncias poderão ter acesso ao Campus a qualquer momento.

 
Capítulo III

Acesso de Usuário Externo ao Ginásio de Esportes
 

Art. 12. A lista de nomes dos convidados que participam das atividades esportivas no ginásio do Campus
deve ser entregue com antecedência na portaria para que os vigilantes o servidor ou terceirizado de plantão
controlem controle o acesso. Caso o nome não conste da lista, o convidado só terá acesso mediante o registro
de entrada na portaria e presença de um servidor responsável pelo acesso do convidado.
 

Capítulo IV
Das Responsabilidades dos Vigilantes na Portaria
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Art. 13. Os Vigilantes deverão manter os portões do Campus Irecê fechados e somente abri-los conforme o
inciso VII do Art. 3º desta Instrução Normativa.
Art. 14. Registrar em sistema, ou formulário próprio, os dados dos visitantes.
Art. 15. Comunicar à Administração, todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a
representar risco ao patrimônio.
Art. 16. Comunicar imediatamente à Administração qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
Art. 17. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações, adotando as medidas de
segurança conforme orientação recebida da Administração, bem como as que entenderem oportunas.
Art. 17. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas.
Art. 18. Coibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam
devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela instalação.
Art. 19. Registrar nome do motorista, horário e retorno dos veículos institucionais do Campus.

 

Capítulo V
Observações Gerais

 
Art. 20. As orientações sobre fardamento estudantil ocorrerão conforme regulamento próprio.
Art. 21. Os casos omissos deverão ser analisados pela Direção-Geral  e/ou Departamento de Administração e
Planejamento.
 
 

Irecê, 10 de maio de 2022.
 

 
 

JEIME NUNES DE ANDRADE
Presidente do Conselho do Campus Irecê

Portaria nº 648 de 03 de março de 2022/Reitoria do IFBA
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