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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

NORMA DE SERVIÇO

 

NORMA DE SERVIÇO Nº 01, DE 09 DE ABRIL DE 2021.

 
Estabelece os critérios e condições mínimas para o  acesso do  público  interno e externo a todas as
dependências do Polo de Inovação Salvador, nos termos das Resoluções IFBA nº 07/2020 e nº 20/2020.

 
O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO POLO DE INOVAÇÃO SALVADOR DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA, no
uso de suas atribuições e: 
 
CONSIDERANDO o que determina a Resolução IFBA/CONSUP Nº 07, de 22 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO o que determina a Resolução IFBA/CONSUP Nº 20, de 26 de agosto de 2020; 
 
CONSIDERANDO o agravamento da crise da pandemia da Covid-19; 
 
CONSIDERANDO  os serviços essenciais necessários à preservação do patrimônio e da unidade Polo de Inovação Salvador;
 
CONSIDERANDO que o Polo de Inovação não dispõe de uma estação própria com responsável pelo acesso presencial com controle de
uso de máscaras e aferição de temperatura dos ingressantes;

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer os critérios e as condições mínimas para o acesso do público interno e externo às instalações físicas do Polo de
Inovação Salvador - Parque Tecnológico da Bahia - em função da necessidade de manutenção dos serviços essenciais. 
 
§ 1º Os serviços essenciais de que trata o caput se restringem às necessidades de limpeza geral, compromissos contratuais da unidade,
manutenção predial urgente e manutenção de laboratórios. 
 
§ 2º Exceto caso fortuito ou de força maior, o horário de ingresso e permanência dos ingressantes, para as atividades de que trata o caput,
compreende o intervalo entre as 07 (sete) horas da manhã e 18 (dezoito) horas da noite, de segunda a sexta, não incluindo feriados. 
 
§ 3º Considera-se público interno, os servidores, colaboradores terceirizados, bolsistas, estagiários, gestores e/ou coordenadores de projeto
e/ou contratos ou acordos de cooperação vinculados diretamente ou lotados no Polo de Inovação. 
 
§ 4º Considera-se público externo qualquer indivíduo que não se enquadre em pelo menos uma das condições do parágrafo anterior. 
 
Art. 2º Manter suspensas todas as atividades presenciais relacionadas a visitas, reuniões e atendimento ao público. 
 
Art. 3º Salvo disposições em contrário e casos de força maior, o ingresso nas instalações físicas do Polo de Inovação só será permitido
desde que devidamente autorizado pelo diretor-geral do Polo de Inovação ou pela reitoria, obedecidos os seguintes critérios,
cumulativamente: 
 
I - as atividades devem ser executadas em regime de turnos ou escalas de no máximo um dia por semana; 
 
II - as atividades de limpeza podem ser realizadas em regime de turno ou escala de no máximo três vezes por semana; 
 
III - é vedada a permanência simultânea de mais de três pessoas nas instalações físicas do Polo de Inovação; 
 
IV - todo ingressante em qualquer circunstância deverá fazer o autorregistro da sua entrada no Polo de Inovação na ficha de controle de
acesso, conforme anexo I (1821253) dessa Norma; 
 
V - o autorregistro compreende a aferição individual de temperatura e preenchimento da ficha de controle de acesso; 
 
VI - em qualquer circunstância o ingresso só será possível com o uso de máscara facial respiratória; 
 
VII - em qualquer ambiente interno deverá ser mantida a distância mínima de 1,5m entre pessoas e uso de álcool em gel para higienização
das mãos. 



10/04/2021 :: SEI / IFBA - 1821189 - Norma de Serviço ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2185603&infra_siste… 2/2

 
§ 1º É vedado o ingresso de qualquer pessoa com sintomas visíveis de tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória ou com testagem
positiva para a Covid-19. 
 
§ 2º Estão dispensadas de autorização prévia de que trata o caput, em caso de justificada necessidade e mantidas as condições do art. 3º
dessa Norma, as pessoas diretamente responsáveis pelos serviços de limpeza, procedimentos relativos à efetivação de contratos ou
convênios inadiáveis, operações orçamentárias e contábeis, obras e manutenção predial emergenciais, serviços e sistemas institucionais de
tecnologia da informação e comunicação e manutenção de laboratórios. 
 
§ 3º  É proibido o acesso e permanência de qualquer pessoa sem máscara facial respiratória ou com temperatura igual ou superior a 37,5
ºC. 
 
Art. 4º Em caso de necessidade de ingresso, observadas as questões anteriores, o servidor ou colaborador deverá solicitar autorização da
sua chefia imediata por meio do SEI ou e-mail institucional, vide anexo II (1821254) dessa Norma, a qual será deferida ou indeferida pelo
diretor-geral do Polo de Inovação, conforme a justificativa apresentada. 
 
Art. 5º Para atender ao inciso IV, art. 3º, dessa Norma, não havendo restrição de fornecimento no mercado, fica a diretoria de
administração de planejamento do Polo de Inovação, responsável por providenciar a aquisição de um termômetro digital infravermelho,
em até 72 horas úteis a partir da entrada em vigor dessa Norma, bem como orientar e garantir o cumprimento deste dispositivo, conforme
previsto no item VII do Regimento Geral do Polo de Inovação Salvador.
 
Art. 6º Esta Norma entra em vigor no dia 09 de abril de 2021.
 

JULIANO DA SILVA LOPES
Diretor-Geral pro tempore

 
 
 

Registrada no Polo de Inovação e disponibilizada em seu sítio eletrônico, conforme determina a Legislação em vigor.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO DA SILVA LOPES, Diretor-Geral pro tempore do Polo de Inovação Salvador,
em 09/04/2021, às 13:12, 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 1821189 e
o código CRC C37470F1.
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