
1 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

 

 

Gabinete do Diretor Geral 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IFBA-PA-002/2013 

Institui as regras para a utilização dos 

Equipamentos de Audiovisual do IFBA 

Campus de Paulo Afonso 

 

O DIRETOR GERAL DO IFBA CAMPUS DE PAULO AFONSO, no uso da competência 

delegada pelo Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

Dada à necessidade de se estabelecer procedimento para o uso adequado dos Equipamentos de 

Audiovisual do IFBA Campus de Paulo Afonso, com relação à padronização das ações e com 

a finalidade de disciplinar o uso e garantir a conservação e preservação dos equipamentos e 

seus acessórios. 

Considerando que o patrimônio público, por ser objeto de tratados internacionais de direitos 

humanos e estar positivado na Constituição Federal, ganha a dignidade de direito 

fundamental. Sujeita-se, assim, a controles internos (autotutela) e externos através dos 

Poderes da União; 

Considerando que a Constituição Federal estabelece que seja responsabilidade de todos 

conservarem o patrimônio público; 

Considerando o disposto na Lei da Ação Popular Nº 4.717 de 29 de junho de 1965, que 

define patrimônio público em seu artigo 1º, parágrafo 1º, como o conjunto de bens e direitos 
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de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da 

administração pública direta e indireta; 

Considerando que Código Penal Brasileiro define o crime de dano no caput do art. 163: 

“destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”, e define como “dano qualificado”, quando o 

crime for cometido contra o patrimônio da União; 

Considerando o disposto na Lei n° 8.429 de 2 de junho de 1992,  que dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos em que houver lesão ao patrimônio público por ação 

ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 

dano; 

Considerando o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos civis da União, e que, em seu artigo 116 trata sobre os 

deveres do servidor de zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio 

público; 

Considerando o disposto no Decreto nº 1.171 de 22 de Junho de 1994, que instituiu o Código 

de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, e que estabeleceu 

como Regra Deontológica (conjunto de princípios e regras de conduta), e define: causar dano 

a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má 

vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas 

a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças 

e seus esforços para construí-los; 

Considerando a Instrução Normativa do Ministério do Controle e da Transparência: CGU nº 

04 de 17 de fevereiro de 2009, que estabelece o Termo Circunstanciado Administrativo 

(TCA) para apuração do fato em caso de extravio ou dano a bem público, que implicar em 

prejuízo de pequeno valor; 

Considerando o que diz a Cartilha: “Concepção e Diretrizes”, publicada pelo Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) do Ministério da Educação, que interpreta o Decreto nº 

5.154/04, reforçando a concepção estrutural “multicampi” dos Institutos Federais (IF’s) a qual 

afirma que todos os campi possuem um elevado e isonômico grau de autonomia, numa 

perspectiva, da compreensão do que significa a noção de autonomia como ideia inseparável 

da noção de auto-organização, o que inclui a autotutela através dos controles internos 

normativos. 

Considerando que os Equipamentos de Audiovisual foram adquiridos para atender as 

necessidades dos servidores e alunos, para realização de eventos/aulas ligados à comunidade 

escolar; 

Considerando que o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia - IFBA. Estabelece que a DIREÇÃO GERAL é RESPONSÁVEL pela ORIENTAÇÃO 

NORMATIVA dos órgãos setoriais integrantes do Campus: 
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RESOLVE: 

Baixar a presente Instrução Normativa que versa sobre a utilização dos Equipamentos de 

Audiovisual do IFBA Campus de Paulo Afonso, com o desígnio de organizar e racionalizar 

por meio de mecanismos objetivos nos termos que se seguem:  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DEFINIÇÕES 

Art. 1º É dever de todos os servidores do IFBA cumprir as disposições desta Instrução 

Normativa. 

Art. 2º Todos os servidores docentes e técnicos administrativos têm direito ao uso dos 

Equipamentos de Audiovisual do IFBA, desde que em conformidade com os dispositivos 

desta Instrução Normativa. 

Art. 3º Compete ao Setor de Audiovisual proceder à gestão global de todos os Equipamentos 

de Audiovisual. 

Art. 4º Para efeitos das presentes normas entende-se como: 

I Equipamento de Audiovisual: São todos os aparelhos eletrônicos de mídia tais como: 

Datashow ou projetor multimídia (+ Kit de cabos CA 127V, RGB e Extensão de 3m c/ 

3 tomadas); Kit de Áudio (amplificador de som c/ duas caixas acústicas p/ USB), 

microfone sem fio e microfone com fio. 

II Kit Multimídia: São todos os componentes da Pasta identificada com o código “KM-

01 a KM-n” contendo um Datashow ou projetor multimídia, cabo CA 127V, cabo 

RGB e Extensão de 3m c/ 3 tomadas. 

III Utente e/ou usuário: Pessoa singular que utilize os Equipamentos de Audiovisual na 

qualidade de formador e/ou responsável. 

Art. 5º Os Equipamentos de Audiovisual do IFBA foram adquiridos para atender a todos os 

requisitos técnicos de multimídia. Esta Instrução Normativa tem por finalidade propiciar a 

conservação destas condições. 

Art. 6º Os projetores de vídeo (Datashow) estão dimensionados para utilização em sala de 

aula, em montagem sobre a mesa do professor a uma distância de 3 metros do quadro de 

projeção. 
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DOS USOS E UTILIDADES 

Art. 7º Para utilização dos Equipamentos de Audiovisual, sempre será dada a prioridade para 

as Unidades Acadêmicas de Ensino do IFBA Campus de Paulo Afonso. 

Art. 8º Os Equipamentos de Audiovisual do IFBA Campus de Paulo Afonso. Estão 

vocacionados prioritariamente para utilização enquanto recurso didático das aulas e 

seminários de alunos. Assim sendo, a sua inserção no sistema de reservas será feita pelo Setor 

de Audiovisual obedecendo à seguinte ordenação de prioridades no sentido do maior ao 

menor grau: 

I Reuniões dos Conselhos de Classe. 

II Conferências Científicas Internacionais. 

III Eventos Científicos de abrangência nacional. 

IV Semanas Científicas e/ou Culturais. 

V Ciclos de palestras, projeção de filmes, seminários e oficinas de caráter geral dirigidos 

aos alunos de pós-graduação, da graduação, do subsequente do integrado, da extensão e 

dos Grupos de pesquisa do IFBA. 

VI Defesas de Teses, Dissertações e Monografias. 

VII Atividades de treinamento e disseminação de conhecimento para os servidores. 

VIII Congressos, Colóquios e Workshops vinculados às disciplinas. 

IX Aula com recurso multimídia. 

§ 1° Para além das atividades descritas nos incisos anteriores, os Equipamentos de 

Audiovisual podem ser utilizados para outras ações de carácter associativo e/ou 

educativo, desde que o IFBA reconheça a relevância desses eventos e existam as 

condições adequadas para o efeito (datas, condições técnicas, logísticas ou outras). 

§ 2° Casos não previstos acima e que não tenham analogia evidente, serão levados à 

Direção Geral do IFBA para deliberação pelo Diretor. 

X Eventos diversos de responsabilidade de Entidade utilizadora externa. 

Art. 9º A utilização de Equipamento de Audiovisual apenas será permitida mediante 

RESERVA, através da qual o Solicitante torna-se responsável por todo e qualquer dano 

ocorrido com os equipamentos e seus acessórios durante o período de posse. 

Art. 10 É vedado o aluguel ou locação dos Equipamentos de Audiovisual para o público 

externo. 

Art. 11 Anterior ao uso dos Equipamentos de Audiovisual do IFBA por usuário externo será 

feita uma vistoria detalhada, com elaboração de relatório check list atestando sobre as 

condições dos Equipamentos de Audiovisual e seus acessórios constantes da lista de itens 

componentes do Kit Multimídia, e após o uso, serão checados se todos os itens se encontram 

em perfeito estado. 
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DAS RESERVAS 

Art. 12 As Reservas dos Equipamentos de Audiovisual do IFBA estão vinculadas à 

disponibilidade de equipamentos e ordenação de prioridades prevista no artigo 8º. 

Art. 13 Os Equipamentos de Audiovisual não podem ser utilizado sem reserva prévia, mesmo 

que haja disponibilidade, caso não esteja formalmente autorizado pela Direção de Ensino, a 

qual cabe julgar a relevância e urgência da situação. 

Art. 14 Todo agendamento prévio dos Equipamentos de Audiovisual deve obedecer ao prazo 

limite de dois dias úteis antes da sua realização. 

Art. 15 Entende-se por uma única reserva o agendamento de no mínimo 50 minutos ou dos 

turnos: matutino das 7:00h às 12:20h; vespertino das 13:00h às 17:30h e noturno das 17:30h 

às 22:00h ou ainda o período integral dos turnos/expedientes e do dia das 7:00h às 22h. 

Parágrafo Único Os períodos, contínuos e indivisíveis, disponíveis para a reserva, é 

coincidente com os horários das aulas. 

Art. 16 O Responsável terá direito até 10 (dez) reservas para os Equipamentos de Audiovisual 

em dias/horários diferentes ou de todas as reservas que excedam este valor desde que contidas 

na programação mensal. 

Art. 17 O Usuário dos Equipamentos de Audiovisual poderá cancelar suas reservas, para isto 

basta comunicar ao Setor de Audiovisual observando o prazo limite de dois dias úteis 

antecedentes ao da Reserva, a fim de possibilitar a utilização por outro Usuário.  

Art. 18 Todas as reservas ou pedidos de utilização deverão ser dirigidos, por escrito à tutela 

do Setor de Audiovisual, através de formulário próprio, devidamente preenchido e assinado 

pelo Responsável (Apêndice 1). 

Art. 19 A utilização dos Equipamentos de Audiovisual restringe-se aos horários reservados e 

confirmados com hora de início e fim das atividades. 

Art. 20 É vedado o uso dos Equipamentos de Audiovisual para antes das 07:00h da manhã e 

para além do horário noturno das 22:00h. 

Art. 21 Uma reserva de Equipamento de Audiovisual de maior grau, estabelecida pelo artigo 

8º, terá sempre prioridade sobre as demais de grau menor e a aplicação das prioridades se 

sobrepõem às reservas efetuadas com antecedência. 

Art. 22 Será evitado o uso dos Equipamentos de Audiovisual nos finais de semana não letivos 

em consonância com as Normas de Segurança Institucional, salvo programação aprovada 

previamente pela Direção de Ensino, Direção Administrativa e Planejamento ou pela Direção 

Geral.  
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Art. 23 As reservas para os Equipamentos de Audiovisual serão realizadas no setor de 

Audiovisual em Agenda própria para a calendarização e única fonte de validação e 

confirmação da reserva.  

Parágrafo Único O Usuário receberá no ato o “formulário de confirmação da reserva” 

que deverá ser entregue quando da tomada dos Equipamentos de Audiovisual e que 

constará do arquivo de documentos do Setor de Audiovisual (Apêndice 1). 

Art. 24 O Setor de Audiovisual do IFBA entrará em contato com o pretendente, no máximo 

até 2 dias úteis, após formalização do pedido de reserva dos Equipamentos de Audiovisual, 

autorizando ou não a continuidade do agendamento para a Reserva. Caso positivado entregará o 

“formulário de confirmação da reserva” 

Art. 25 A solicitação de reserva dos Equipamentos de Audiovisual para Entidade utilizadora 

externa deverá ser feita por escrito, constando timbre e dados da identidade jurídica da pessoa 

ou instituição solicitante, data, horário, Responsável, também contendo os dados da 

identidade jurídica. 

§ 1° Nos casos em que a Reserva de utilização dos Equipamentos de Audiovisual esteja 

dependente de confirmação prévia por parte da Entidade organizadora do evento, esta 

poderá ser cancelada se aquela confirmação não for apresentada ao Setor de 

Audiovisual no prazo de dois dias úteis ao previsto para a realização do evento. 

§ 2° A solicitação de reserva será automaticamente negada, caso o tipo e finalidade do 

evento não se caracterize como atividade sem fins econômicos. 

DAS ATITUDES E CONDUTAS 

Art. 26 É vedado a retirada das etiquetas de identificação do código “kit multimídia” e do 

patrimônio do IFBA. 

Art. 27 Os acessórios são codificados em conformidade com o respectivo Kit Multimídia. 

Não será permitida a permuta entre as partes acessórias dos kit’s. 

Art. 28 É vedado danificar os Equipamentos de Audiovisual com uso de grampos, fitas 

adesivas, colas, grudes, riscar com meios abrasivos e/ou pontiagudo e/ou promover a 

alteração da cor dos objetos componentes dos kit’s. 

Art. 29 É vedado conectar nas tomadas elétricas da extensão componente do Kit Multimídia, 

equipamentos cuja soma das correntes de carga seja igual ou superior a 10A (dez Amperes) 

evitando sobrecarga ou ainda que sejam equipamentos com plugues incompatíveis. 

Art. 30 Não é permitido aos usuários Responsáveis e/ou utentes alterar as configurações de 

setup da máquina Datashow. Em caso de demanda específica dessa natureza deverá ser 

comunicado ao Setor de Audiovisual, para que, somente este faça as alterações que se fizerem 

necessárias. 
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Art. 31 É vedado aos usuários proceder à abertura e/ou desmonte dos Equipamentos de 

Audiovisual para manutenção ou reparo. Caso haja alguma falha no funcionamento dos 

mesmos, deverá ser comunicada de imediato ao Setor de Audiovisual do IFBA para as 

devidas providências. 

Art. 32 Os meios técnicos acessórios componentes dos Equipamentos de Audiovisual 

existentes no IFBA, fazem parte integrante do patrimônio intransferível, não podendo ser 

cedidos a terceiros, seja a que título for. 

Art. 33 Os meios técnicos, acessórios, componentes do Kit Multimídia deverão ser apenas 

manipulados por pessoal qualificado. 

Art. 34 Qualquer dano ou furto verificado nos Equipamentos de Audiovisual de propriedade 

do IFBA é de inteira responsabilidade da Entidade organizadora do evento e/ou Usuário, 

obrigando-se a este a sua reparação ou substituição. 

§ 1° No caso de danificação ao patrimônio dos Equipamentos de Audiovisual do IFBA 

e/ou dos seus respectivos acessórios, o Utente identificado como causador do dano ou o 

Responsável pelo evento será cobrado pelo pagamento do conserto em acordo firmado 

com a Direção Geral do IFBA.  

§ 2° A reparação deverá restaurar as condições originais dos Equipamentos de 

Audiovisual. 

§ 3° A substituição de acessório será feita por outro de igual fabricação. Em se tratando 

de impossibilidade por obsolescência, será feita a substituição por similaridade 

tecnológica aprovada por Parecer Técnico do Setor de Audiovisual. 

Art. 35 A retirada por Servidores autorizados com reserva dos Equipamentos de Audiovisual 

assim como sua devolução deverá ocorrer junto ao Setor de Audiovisual ou na ausência de 

Servidor no Serviço de Protocolo mediante assinatura do Responsável no controle próprio e a 

entrega ao protocolo do formulário de confirmação da reserva. 

Parágrafo Único Em hipótese alguma os Equipamentos de Audiovisual poderão ser 

emprestados a pessoas estranhas à Diretoria e/ou Setor de Audiovisual. 

Art. 36 Após a utilização os Equipamentos de Audiovisual componentes do Kit Multimídia 

deverá ser desligados conforme procedimento recomendado pelos fabricantes, observando o 

tempo necessário ao resfriamento do Datashow.  

Art. 37 O IFBA, através da Direção Geral ou do Setor de Audiovisual se reserva o direito de 

CANCELAR qualquer atividade com utilização dos Equipamentos de Audiovisual  que não 

atenda as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa e incidirá sobre o Responsável a 

advertência, e da reincidência, a desclassificação da Entidade utilizadora e/ou Responsável, 

que perderá o direito de utilização dos Equipamentos de Audiovisual, e conseguinte negação 

da solicitação de novas reservas. 
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 38 Na ausência de Servidor responsável pelo Setor de Audiovisual do IFBA, a retirada 

por Servidores autorizados com reserva dos Equipamentos de Audiovisual assim como sua 

devolução deverá ocorrer junto ao Serviço de Protocolo mediante assinatura do Responsável 

no controle próprio e a entrega do formulário de confirmação da reserva. 

Art. 39 As reservas poderão ser realizadas por e-mail enviado ao Setor de Audiovisual através 

do preenchimento de formulário disponibilizado pelo Audiovisual do IFBA, o qual 

providenciará a confirmação da reserva no prazo de um dia útil. 

§ 1° Toda reserva eletrônica também deve obedecer aos prazos previstos nesta norma. 

§ 1° A retirada dos equipamentos no Setor de Audiovisual ou Protocolo estará sujeita da 

apresentação do comprovante de reserva. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 40 Modificações na forma de emenda complementar, alteração ou supressão de texto 

desta Instrução Normativa, poderá ser iniciada por qualquer pessoa de direito, servidores 

docentes e técnicos administrativos, através de projeto com a devida justificação e 

formalmente entregue à Direção de Ensino que tomará as medidas cabíveis.  

Art. 41 Vedada qualquer alteração dos dispositivos desta Instrução Normativa sem a prévia 

aprovação e sanção do Diretor Geral. 

Art. 42 Toda modificação desta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da sua 

publicidade no âmbito de toda a comunidade IFBA. 

Art. 43 Casos excepcionais, omissos e as duvidas surgidas na aplicação desta Norma serão 

resolvidos pelo Diretor Geral do IFBA. 

Art. 44 Esta normatização entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em 

contrário. 

Paulo Afonso, 14 de junho de 2013. 

 

 

 

 

Msc. Arleno José de Jesus 

Diretor Geral do IFBA Campus de Paulo Afonso 
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Apêndice 1 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IFBA-PA-002/2013 

 

 

 

RESERVA DE KIT MULTIMÍDIA (DATASHOW) 

 

Usuário Responsável: 

Evento: 

Sonorização:  

Data do Evento: 

____ / ____ / ____ 

Hora do Início: 

____ : ____ h 

Hora do Final: 

____ : ____ h 

Pedido de Reserva 

 

Confirmação da Reserva 

 

Comunicação de Desistência 

 

Data: ____ / ____ / ____ 

 

 

_________________________ 

Ass. Resp. do evento 

 

Data: ____ / ____ / ____ 

 

 

_________________________ 

Ass. Controller IFBA 

Data: ____ / ____ / ____ 

 

 

______________________ 

Ass. Resp. pela desistência 

 

 

 


