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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS JACOBINA 

 
 

PORTARIA Nº 31 DE 21 DE MAIO DE 2019 

 
 

Dispõe sobre medidas visando à redução 
de gastos no âmbito do IFBA/Campus  
Jacobina. 

 
 
 O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA / CAMPUS JACOBINA, 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 nos Campi, bem como o reflexo do corte diretamente nas 
despesas de manutenção básica; 
 CONSIDERANDO o estudo prévio realizado pelo Campus Jacobina 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 Jacobina, num primeiro momento, 
RESOLVE:  
 
 Art. 1º - Estabelecer o uso de ar-condicionado em todo o Campus no turno da 
manhã das 9h às 11h, vespertino das 14h às 16h, e noturno das 19h às 21h, com 
temperatura de uso minimamente em 22 graus, exceto nos laboratórios que tenham 
equipamentos que necessitam do uso contínuo; 
 

 Art. 2º - Reduzir a iluminação dos corredores em 50%; 
 

 Art. 3º - Determinar que servidores e estudantes desliguem luzes e equipamentos 
ao sair de setores administrativos, salas de aula, laboratórios e demais dependências do 
campus, incluindo banheiros; 
  
 Art. 4º - Suspender diárias, passagens e capacitações para servidores, exceto para 
representação administrativa que não possa ser tratada por meios tecnológicos de 
comunicação a distância e para acompanhar alunos em visitas técnicas aprovadas pela 
Comissão de Assistência e Apoio Estudantil, desde que tenha o recurso disponível; 
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 Art. 5º - Autorizar apenas as Visitas Técnicas devidamente planejadas e limitadas 
às necessidades de cunho técnico de formação do curso, após análise e autorização da 
Comissão de Assistência e Apoio Estudantil, que não ultrapassem o raio de até 150 km de 
distância da cidade de Jacobina; 
 

 Art. 6º - Reduzir o uso dos combustíveis com a limitação do uso dos veículos 
oficiais apenas em condições excepcionais e prioritárias;  
 
 Art. 7º - Suspender o uso da quadra poliesportiva para o público interno e externo 
no período noturno; 
 
 Art. 8º - Suspender o uso do auditório, exceto para eventos institucionais e os de 
uso externo que estejam aprovados e agendados até esta data; 
 
 Art. 9º - Suspender cópias e impressões coloridas; reduzir a cota de 
cópias/impressões dos docentes para o total de 1.500, sendo que solicitações acima desse 
número passarão pela análise/autorização da Direção Geral; reduzir a impressão nos 
setores, imprimindo apenas o que for estritamente necessário; 
 
 Art. 10º - Reduzir os contratos continuados e realizar realocações nos setores; 
 
 Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Diante do exposto, informamos que tais medidas e outras serão tomadas para garantir a 
execução de pagamentos dos contratos do Campus, tais como: energia elétrica, água, 
limpeza, segurança, manutenção, reprografia e telefonia. 
 
Vale ressaltar que estamos comunicando aos alunos e servidores sobre o contexto em que 
se apresenta a instituição no momento, mas outras reuniões poderão ser convocadas para 
esclarecimentos e novos encaminhamentos. 
 
A Gestão do Campus Jacobina está à disposição para explicações em caso de dúvidas e 
solicita o empenho de toda a comunidade para a contenção de gastos e otimização de 
recursos, bem como quanto à proposição de ideias e soluções. 

 
 
 
 

Beliato Santana Campos 

Diretor Geral  pró-tempore  

Mat. SIAPE  2148438 

 
 
 
 
 

 

 


