
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS PAULO AFONSO

PORTARIA N.0 016, DE 30 DE MAIO DE 2019.
 

Altera  portaria  que dispõe sobre  as  medidas de
racionalização de  despesas para o IFBA campus
Paulo  Afonso  em  função  do  bloqueio
orçamentário previsto no decreto nº 9.741/2019.

O Diretor Geral pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA

Campus Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO  a publicação do  Decreto  nº  9.741/2019  que altera  o  Decreto  nº  9.711,  de  15 de

fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma

mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019 e dá outras providências;

CONSIDERANDO as medidas propostas pela Comissão constituída pela portaria nº 007 de 06 de Maio

de 2019 para a avaliação de impactos do Decreto nº 9.741/2019;

CONSIDERANDO  os dados  fornecidos  pela  fiscalização do contrato  de reprografia,  que apresentou

informações quanto a elevação de custos desse serviço, comprovando ser mais econômica a utilização

das impressoras setoriais;

CONSIDERANDO que desde o ano de 2014 o IFBA Campus Paulo Afonso vem envidando esforços para

a redução de despesas, a partir dos sucessivos cortes orçamentários, inclusive com a redução de postos

de serviço terceirizado, mesmo com o aumento da sua área construída; 

CONSIDERANDO  a  consequente  necessidade  de  reestruturação  administrativa  e  acadêmica  com a

reorganização de horários e distribuição de pessoal, além da suspensão de atividades e restrição no uso

de equipamentos, austeras decisões que comprometem sobremaneira as condições de trabalho e de

desenvolvimento  acadêmico,  bem como, dos serviços ofertados,  embora  o  sejam relevantes  para  o

crescimento social e econômico de nosso país, objetivo final de qualquer Estado;

R E S O L V E:
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CAPÍTULO I

DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA

Art.  1.o –  Dar  continuidade  ao  processo  de  aquisição  de  cartuchos  de  impressão  para  as

impressoras setoriais;

Art. 2.o  – Vedar a impressão ou cópias a discentes pelo orçamento do custeio, devendo esse

material ser custeado pelo Programa de Assistência de Apoio ao Estudante – PAAE, por meio do Auxílio

para Cópia e Impressões; 

Art. 3.o - SUPRIMIDO

Art.  4.o  -  Priorizar  o  uso  da  máquina  que  oferece  menor  custo  de  impressão  no  setor  de

reprografia;

Art. 5.o  -. Proibir a impressão colorida de arquivos e a cópia de documentos, devido ao maior

custo;

Art. 6.o – Vedar o fornecimento de folhas A4 para rascunho. 

CAPÍTULO II

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL

Art.  7.o  – Suspender  o  processo de aquisição  de  água mineral,  devendo  os  servidores  e os

discentes utilizarem os bebedouros dos pavilhões de aulas;

CAPÍTULO III

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 8.o –Evitar a lavagem de pisos, dando preferência a utilização de pano úmido para a limpeza

dos setores;

Art.  9.o  -  Interditar  os  banheiros  dos estudantes  (feminino  e masculino),  os de portadores  de

Necessidades  Específicas  do  prédio  principal  e  os  do  segundo  andar  do  prédio  anexo  (feminino  e

masculino), mantendo em funcionamento contínuo os banheiros do térreo do prédio de anexo;

Art. 10. -  Destinar o banheiro do Gabinete da Direção Geral exclusivamente ao público externo

em atendimento no setor;
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CAPÍTULO IV

DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Art. 11. Estabelecer o período de férias dos colaboradores terceirizados no mesmo período das

férias  docentes,  conforme  previstas  em  calendário  acadêmico,  com  exceção  dos  colaboradores  da

limpeza e os da vigilância, cujas atividades deverão ser mantidas durante o período de funcionamento da

instituição;

Art. 12. Vedar a substituição dos colaboradores terceirizados durante o período das férias, com

exceção dos vigilantes, que deverão ser substituídos nesse período;

CAPÍTULO V

DAS DIÁRIAS

Art. 13. Remanejar 50% (cinquenta por cento) do orçamento previsto com diárias, que ainda não

foi  utilizado,  para  o  custeio  e  manutenção  do  campus,  respeitando  as  solicitações  de  diárias  já

autorizadas;

Art. 14. Usar a reserva restante, 50% (cinquenta por cento), com os eventos previstos apenas

com convocação.

CAPÍTULO VI

DAS VISITAS TÉCNICAS

Art. 15. Autorizar as visitas técnicas apenas para destinos localizados em um raio de 20 km do

município de Paulo Afonso-BA.

CAPÍTULO VII

DA CESSÃO DOS ESPAÇOS DO CAMPUS

Art. 16. Proibir a utilização da quadra poliesportiva durante o turno noturno;

Art. 17. Subordinar a liberação dos espaços (auditório, laboratórios e salas) para a comunidade

externa  à  não  utilização  dos  aparelhos  condicionadores  de  ar,  com  exceção  das  solicitações  já

autorizadas;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS PAULO AFONSO

Art. 18. Limitar a utilização do auditório, laboratórios e demais espaços coletivos, para o público

interno, com uso dos aparelhos condicionadores de ar, apenas em eventos solenes e/ou reuniões gerais

e mediante autorização do setor responsável.

CAPÍTULO VIII

PRÉDIO DO SAL TORRADO

Art. 19. A Direção Geral do Campus buscará meios para devolução do patrimônio do Estado da

Bahia  e  transferência  do  patrimônio  do  IFBA  –  Campus  Paulo  Afonso  para  o  prédio  principal  (Av.

Marcondes Ferraz).

CAPÍTULO IX

               DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 20. Desligar todos os bebedouros que utilizem garrafões de água mineral;

Art. 21. Desligar os bebedouros de torneira no horário de pico de consumo (entre 18h e 21h);

Art. 22. Vedar o uso das salas de aula pelos discentes fora dos horários de aula ou de monitoria,

devendo os alunos, na ocasião de atividades extracurriculares ou de contraturno, utilizarem os espaços

da biblioteca e das áreas comuns do campus;

Art. 23. Regulamentar o uso dos condicionadores de ar, conforme a seguir:

           I -  Estabelecer temperatura mínima de 23 °C para os equipamentos;

       II -  Proibir a utilização dos condicionadores de ar em todo o campus, durante o período

noturno (18h as 22h),  com exceção da sala da CGTI e do Laboratório de Informática 5, que terão a

situação avaliada após apresentação de relatório técnico pelos responsáveis;

       III -  Limitar a utilização dos condicionadores de ar em todo o campus, durante o período

diurno, da seguinte forma:

            a) Laboratório de Biologia: das 9h as 15h;

            b) Demais Laboratórios e Sala de Desenho: das 10h as 16h

            c) Biblioteca: das 11h as 17h;

            d) Setor Médico: das 10h as 16h;

            e) Demais ambientes (com exceção do auditório): das 10h as 16h.
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§1º. Para o uso do auditório com acionamento dos condicionadores de ar,  o servidor deverá

encaminhar  uma  solicitação  pelo  Sistema  de  Gerenciamento  de  Recursos  Audiovisuais,  que  será

analisada e autorizada pelo Gabinete da Direção Geral, observando o previsto no art. 18 desta portaria.

§2º. Os condicionadores de ar do setor médico poderão ser excepcionalmente utilizados fora do

horário  determinado  durante  os  atendimentos  de  urgência  e  durante  o  período  de  observação  do

paciente.

Art. 24. Realocar setores e/ou servidores:

         I -  Transferir a Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio para a sala da Coordenação de

Protocolo;

       II -  Transferir os servidores técnicos que atuam no Laboratório de Biocombustíveis para o

Laboratório de Biologia;

Art.  25.  Desligar  lâmpadas,  monitores,  impressoras,  estabilizadores,  ventiladores  e  demais

aparelhos eletroeletrônicos ao final do expediente, com exceção dos refrigeradores. Para curtos períodos

de ausência, desligar lâmpadas e monitores.

CAPÍTULO X

               DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. É dever do servidor público federal observar as normas legais e regulamentares (art.116,

III  da  lei  8.112/90  e  a  recusa  deliberada  ao  atendimento  desta  portaria  incorrerá  nas  penalidades

previstas ao servidor em lei específica (art. 127 da lei 8112/90).

Art.  27.  Os  casos  omissos  ou  de  comprovada  impossibilidade  de  atendimento  deverão  ser

reportados à comissão.

Art. 28. Esta portaria entra em vigor nesta data.

Prof. MSc. Arleno José de Jesus

Diretor Geral

SIAPE 0268392


