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Portaria nº 27 de 29 de abril de 2019.

A DIRETORA GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA / CAMPUS JUAZEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem a
PORTARIA No 1.039, DE 22 DE MARÇO DE 2018, publicada no DOU nº 60, de 28 de março de 2018,

 

Considerando o DECRETO Nº 9.741 DE 29 DE MARÇO DE 2019, de programação orçamentária,
determinando contigenciamento em aproximedamente 25% do orçamento previsto do orçamento de 2019;

Considerando  o processo SEI 23278.004372/2019-79 solicitando elaboração de estudo para viabilizar a
redução de despesas e implementação de ações que proporcionem a redução de despesas;

Art 1º - Fica estabelecido horário para funcionamento dos aparelhos de ar condicionado em todas as salas de
aula e  setores administrativos e Biblioteca, de acordo com a tabela abaixo:

Funcionamento ar condicionado
TURNO LIGA DESLIGA
MATUTINO 8:00  12:00
VESPERTINO 14:00  17:30
NOTURNO 19:00  20:00

 

Parágrafo único - O consumo de energia na faixa classificada de DENTRO NA PONTA (das 18:00 às
21:00h) é 7x mais cara que nos demais horários. 

Art 2º - Suspender o uso do ginásio ou salas que não estão ocupadas para atividades não acadêmicas.

Art 3º - Reduzir gastos com combustíveis e manutenção de veículos.

Art 4º - Reduzir ligações interurbanas, só quando extremamente necessária.

Art 5º - As medidas serão avaliadas dentro de 30 (trinta) dias para novas medidas.

Art 6º -  Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.741-2019?OpenDocument


 

Documento assinado eletronicamente por AMENAIDE SILVA CRISTO AQUINO LIMA,
Diretor(a) Geral do Campus Juazeiro, em 29/04/2019, às 19:29, 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 1064549 e o código CRC E98309E5.

 


