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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 34 de 13 de maio de 2019.

 

O DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS IRECÊ, no uso de suas atribuições legais, e
 
CONSIDERANDO o Decreto Nº 9.741 de 29 de março de 2019 que altera a programação orçamentária e
financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício
de 2019,

 

CONSIDERANDO que o percentual contingenciamento aplicado sobre as ações de funcionamento foi de
38%, atingindo o montante de R$ 24.876.986,00 no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da
Bahia e de R$ 633.194,52 no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Irecê,
 
CONSIDERANDO a orientação constante nos processos SEI Nº 23278.004372/2019-79 e Nº
23278.005306/2019-16 sobre a previsão de contingenciamento orçamentário destinado às despesas
correntes no âmbito do Instituto Federal da Bahia (IFBA),
 
CONSIDERANDO o estudo prévio realizado pelo Campus Irecê sobre o impacto do corte previsto
visando a redução das despesas de manutenção básica e a execução de pagamentos dos contratos
continuados do Campus Irecê,
 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Estabelecer o uso de aparelhos de ar condicionado de todo o Campus das 09h às 11h30min e das
14h às 16h, com exceção dos Setores e Laboratórios que, por demanda, possuam equipamentos que
necessitam de temperatura ambiente baixa para a manutenção do funcionamento.
 
Art. 2º. Determinar que os servidores e funcionários terceirizados mantenham todas as lâmpadas e
equipamentos desligados ao término do expediente de cada Setor, exceto para aqueles equipamentos que
necessitem de funcionamento ininterrupto.
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Art. 3º. Suspender, temporariamente, o uso do Auditório, exceto para eventos institucionais e externos de
órgãos sem fins lucrativos, desde que autorizados pelo Departamento de Administração e Planejamento ou
pela Direção Geral.
 
Art. 4º. Suspender às solicitações de diárias e passagens para servidores, exceto para
representação/convocação administrativa que não possa ser tratada por meios tecnológicos de
comunicação à distância.

 

Art. 5º. Limitar as Visitas Técnicas, devidamente planejadas e autorizadas pelo Departamento de Ensino e
Departamento de Administração e Planejamento, a localidades que não ultrapassem o raio de até 100
km de distância da cidade de Irecê.
 
Art. 6º. Limitar o uso da reprografia do Campus a materiais que sejam estritamente necessários para as
atividades de ensino e demais documentos institucionais que demandem o arquivamento de vias físicas.
 
Art. 7º. Suspender o uso do ginásio para o público externo no período noturno, ficando autorizada a
utilização pelo público interno restrita a 02 (duas) noites por semana, limitado até às 21h.
 
Art. 8º. Revisar todos os contratos continuados, visando redução dos custos.
 
Art. 9º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

JEIME NUNES DE ANDRADE

Diretor Geral em exercício

SIAPE - 185.203-6

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Diretor(a) Geral em
Exercício, em 14/05/2019, às 11:25, 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 1079722 e o código CRC B02097F8.

 


