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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 003 de 20 de janeiro de 2020.
 
O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – CAMPUS JEQUIÉ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 25 de
02/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 03/01/2020, tendo em vista o teor dos Processos
Administrativos SEI nº 23459.000083/2020-14, nº 23459.000086/2020-40, nº 23459.000064/2020-80, e
considerando:

Os princípios da eficiência, economicidade e racionalidade de gastos que devem pautar a gestão
pública;
A diminuição do público atendido pelo campus durante o período de férias docente e discente que
reduz drasticamente as demandas setoriais no período;
A necessidade de aplicação de medidas restritivas para o equilíbrio orçamentário que compromete o
pleno funcionamento das atividades administrativas, de ensino, extensão e pesquisa;
A necessidade de minimizar as despesas de manutenção básica, custos com água e energia elétrica,
bem como garantir os pagamentos das despesas de consumo, contratos continuados e outras;
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000);
O Calendário Acadêmico 2020 do IFBA Campus Jequié, cujo período letivo iniciará 19 de fevereiro
de 2020 e no qual as aulas serão retomadas em 27 de fevereiro;

RESOLVE:
Art. 1º - ESTABELECER de 21/01/2020 a 26/02/2020, durante o período das férias acadêmicas, horário
especial de funcionamento do Campus Jequié;
Art. 2º - A Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) e a Biblioteca deverão funcionar das 8h às 17h;
Art. 3º - A Coordenação de Manutenção (CMAN) deverá funcionar de 7h às 13h;
Art. 4º - Os demais setores funcionarão de 8h às 14h;
Art. 5º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

LUCIANO PESTANA SANTOS
Diretor Geral – IFBA Campus Jequié

Portaria Nº 25 de 03/01/2020

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO PESTANA SANTOS, Diretor(a) Geral, em
21/01/2020, às 12:27, conforme decreto nº 8.539/2015.
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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 1363942 e o código CRC C9624AE7.


