
 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia  

Portaria nº 010 de 16 de março de 2021. 

  

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PORTO SEGURO DO IFBA, no uso de suas 

atribuições legais, conforme Portaria nº. 28, de 02 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 

03 de janeiro de 2020, 

  

Considerando que o serviço de vigilância é patrimonial e institucional, não devendo atender 

às questões pessoais/particulares dos (as) servidores (as) do campus; 

  

Considerando que a guarita já não possui espaço físico suficiente para guarda, 

armazenamento e proteção das correspondências e/ou encomendas que são institucionais; 

  

Considerando que na recepção do Campus Porto Seguro há um espaço físico adaptado e 

muito limitado para as correspondências e/ou encomendas institucionais; 

  

Considerando que não há no campus um local seguro e apropriado para guarda e 

armazenagem de materiais de procedência particular; 

  

Considerando que, frequentemente, as correspondências e/ou encomendas particulares 

permanecem sob os cuidados dos vigilantes por longo período, exigindo uma responsabilidade 

indevida destes colaboradores; e 

  

Considerando os princípios da Administração Pública, especialmente a prevalência do 

interesse público sobre o particular e a eficiência; 

  

RESOLVE 

  

Art. 1º - DETERMINAR que, a partir de 16/04/2021, o serviço de recebimento de 

correspondências e/ou encomendas no endereço do IFBA Campus Porto Seguro estará restrito 

a assuntos institucionais. 

  



Art. 2º - Os (as) servidores (as) que ainda não o fizeram, devem alterar o endereço de entrega 

junto aos fornecedores até a data supracitada, retirando o IFBA Campus Porto Seguro do 

destino. 

  

Art. 3º - Após o dia 16/04/2021, os vigilantes serão orientados a não receberem 

correspondências e/ou encomendas que não estejam identificadas como assuntos 

institucionais. 

  

Art. 4º - Questões específicas, como encomendas em nome dos (as) servidores (as), mas que 

sejam de interesse institucional, devem ser tratadas com a chefia imediata, previamente. Esta 

irá submeter a sua conclusão à avaliação das Diretorias Geral e Administrativa para os 

encaminhamentos necessários. 

  

Parágrafo único. Todo tratamento dessa questão deverá ser registrado via SEI ou e-mail 

institucional. Após os devidos acertos, a correspondência e/ou encomenda estará apta para ser 

recebida no campus, ou seja, classificada como de interesse institucional. 

  

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

  

Porto Seguro, 16 de Março de 2021. 

  

  

Vinícius de Matos Rodrigues 

Diretor Geral 

Campus Porto Seguro/IFBA 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Diretor do Campus, em 

16/03/2021, às 17:43, conforme decreto nº 8.539/2015. 
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