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    INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 

 

 

PORTARIA Nº 2881, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, no uso de suas atribuições legais, considerando 

Memorando nº 786/2015/DEPAD-Reitoria/DAP/PROAP/IFBA, 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º APROVAR os Procedimentos para utilização dos estacionamentos e 

acesso à Reitoria do Instituto Federal da Bahia nos termos do Anexo I. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 

Reitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.881 de 04/12/15 

 

 
PROCEDIMENTOS PARA A 

UTILIZAÇÃO DOS 

ESTACIONAMENTOS 

E ACESSO AO INSTITUTO 

FEDERAL DA BAHIA  

IFBA/REITORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salvador, novembro 2015. 



INTRODUÇÃO 

 
 

1. OBJETIVO: 

 

Este documento tem como objetivo estabelecer normas e implantar procedimentos 

para a utilização dos estacionamentos e para o controle do fluxo de pessoas na Reitoria 

do IFBA, a fim de proporcionar, dentre outros aspectos, maior segurança nas 

dependências do Instituto. 

 

2. APLICAÇÃO: 

 

A aplicação destas normas tem como público alvo a comunidade interna (servidores, 

terceirizados, bolsistas e estagiários) lotados na Reitoria e a comunidade externa que 

acessam as dependências do IFBA/Reitoria. 

 

    3.  HORÁRIO PARA ACESSO DO PÚBLICO À REITORIA DO IFBA 

 

Período de tempo compreendido das 7:00 às 20:00, de segunda a sexta-feira, de forma 

ininterrupta e sábado no período de 7:00 às 12:00. 

 

    4.  PORTARIAS 

 

Vias de acesso às instalações da Reitoria do IFBA: 

 

Portaria/Estacionamento Localização 

Portaria Principal Prédio Administrativo - Av. Araújo 

Pinho 

Estacionamento 1  Abaixo do Ginásio - Rua Mal. Floriano 

Peixoto 

Estacionamento 2  Lateral - Rua Moreira de Pinho – 

próximo ao DEPAT 

Estacionamento 3  Ao lado da Portaria Principal – Entrada 

e saída de veículos oficiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTOS REFERENTES AO ACESSO 

 ÀS INSTALAÇÕES DO IFBA 

 

 

 
1) PORTARIA PRINCIPAL 

 

 1.1 Terão acesso pela Portaria Principal o público interno e externo; 

 1.2 A partir da publicação da portaria de implantação destes procedimentos, fica  

       proibida a entrada e saída de pedestres pelos estacionamentos. 

 

 

2) ESTACIONAMENTO 1 (ABAIXO DO GINÁSIO) 
 

2.1 Disponibilizado para os veículos dos servidores, terceirizados, bolsistas e 

estagiários, lotados na Reitoria do IFBA, devidamente identificados através do 

adesivo específico, bem como os portadores de necessidades especiais (PNE); 

2.2 As vagas para os portadores de necessidades especiais são rotativas; 

 

            

3) ESTACIONAMENTO 2 (PRÓXIMO AO DEPAT) 

 

3.1 Disponibilizado para os veículos dos servidores, terceirizados, bolsistas e 

estagiários, lotados na Reitoria do IFBA, devidamente identificados através do 

adesivo específico, bem como pessoas jurídicas ou físicas para entrega de 

materiais e/ou equipamentos, devidamente autorizados pelo DEPAT ou setor 

responsável. 

 

 

4) ESTACIONAMENTO 3 (VEÍCULOS OFICIAIS) 

 

4.1 Disponibilizado para: 

        a) O Magnífico Reitor; 

        b) Os veículos oficiais da Reitoria; 

        c) A Chefia de Gabinete; 

        d) O Procurador; 

        e  Os Pró-Reitores (PROAP, PRODIN, PROEN, PROEX, PRPGI); 

f) Os Diretores Sistêmicos (DGCOM, DGP e DGTI); 

g) As vagas restantes são destinadas aos visitantes. 

4.2 São considerados visitantes os servidores dos Campi, bem como todos aqueles que 

necessitem acessar às instalações da Reitoria (público externo); 

4.3 Quando houver reunião de Colégio de Dirigentes e Conselho Superior, esse 

estacionamento ficará reservado para os membros das referidas reuniões, ficando o 

DEPAD responsável em comunicar, através de e-mail, a todos os setores da 

Reitoria, o período da realização desses encontros, devendo preservar a vaga do 

Magnífico Reitor e dos veículos oficiais da Reitoria. 

 

 

 

 

5) IDENTIFICAÇÃO REFERENTE À COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA 

 

5.1 Comunidade Interna: 
5.1.1 Servidores: serão identificados através de crachás providenciados pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); 



5.1.2 Terceirizados: serão identificados através do fardamento e crachás        

fornecidos pela empresa; 

5.1.3  Bolsistas e estagiários: serão identificados através de crachás; 

 

5.2 Comunidade Externa: 

5.2.1 Os visitantes serão identificados pela vigilância e receberão o crachá de 

visitante; 

5.2.2 Os servidores dos Campi que não possuírem crachá de identificação, serão 

identificados pela vigilância e receberão o crachá de visitante; 

5.2.3 A identificação se dará através de cadastro de visitantes, constando data, 

hora, nome completo, documento de identificação, telefone de contato e 

setor de destino; 

5.2.4 O visitante deverá portar o crachá de forma bem visível, desprovido de 

qualquer obstáculo que concorra para encobri-lo, total ou parcialmente. 

 

6) CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS PORTARIAS 
 

6.1 O controle e a fiscalização de acesso às dependências da Reitoria do IFBA serão                     

realizados pela vigilância e/ou porteiros; 

6.2 As portarias da reitoria do IFBA não poderão ficar “descobertas” (sem a presença 

de vigilante) em momento algum. Havendo necessidade do vigilante se ausentar por 

qualquer motivo do seu local de trabalho (posto), mesmo que por alguns instantes, 

deverá comunicar ao Departamento de Administração da Reitoria – DEPAD, para que 

seja imediatamente encaminhado um substituto; 

6.3 É de responsabilidade dos porteiros e vigilantes observar sempre nas dependências 

desta Reitoria, se as pessoas estão portando o crachá de forma visível e caso não 

estejam, solicitar a correção e/ou apresentação, bem como, controlar as entradas/saídas 

das portarias, não permitindo, de forma alguma, o acesso de pessoas sem identificação. 

 

   7)  PROCEDIMENTOS GERAIS DE ATENDIMENTO 

 

7.1) Dos vigilantes: 
7.1.1 Aqueles que estejam entrando em serviço (turno de trabalho) deverão 

verificar se os procedimentos foram realizados corretamente, pois, caso 

contrário, assumirão total responsabilidade sobre os mesmos; 

7.1.2 Fazer rondas, exercendo a vigilância ostensiva, as quais deverão ser 

realizadas constantemente, com o objetivo de evitar tumultos e/ ou 

circulação de pessoas em locais não autorizados e de melhorar o sistema de 

segurança da reitoria do IFBA; 

7.1.3 Controlar o acesso de pessoas, veículos e materiais; 

7.1.4 Impedir, caso não haja autorização por escrito, a saída de aparelhos, 

equipamentos e outros bens patrimoniais da Instituição, mesmo que portado 

por servidores. Caso não haja autorização por escrito, emitido pelo 

Departamento de Patrimônio (DEPAT) ou Departamento de Administração 

(DEPAD), reter o bem patrimonial e comunicar imediatamente o fato ao 

DEPAT e ao DEPAD; 

7.1.5 Registrar em livro de ocorrências, caso exista qualquer irregularidade 

durante seu horário de trabalho, além de comunicar, imediatamente, ao 

DEPAD; 

7.1.6 Não permitir a permanência de veículo no estacionamento durante a noite ou 

fins de semana sem autorização do DEPAD, salvo os veículos oficiais do 

Instituto; 

7.1.7 Receber de forma respeitosa, cordial e prestativa todas as pessoas que se 

dirijam às portarias, mantendo atitude, postura e comportamentos 

condizentes com o exercício da profissão; 

7.1.8  Realizar outros serviços pertinentes à função. 



 

 

7.2) Dos porteiros: 
7.2.1 Identificar o visitante, preenchendo o cadastro de Controle de Acesso à 

Reitoria do IFBA; 

7.2.2 Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das 

mesmas no saguão da portaria principal, nos saguões dos elevadores, nos 

pátios, nos corredores do prédio e estacionamento, procurando encaminhar 

os visitantes ao destino solicitado ou identificar a entrada de pessoas 

suspeitas; 

7.2.3 Orientar os visitantes nos deslocamentos dentro da área da Reitoria, 

indicando a localização de cada setor a ser visitado; 

7.2.4 Orientar os visitantes quanto ao horário de funcionamento do expediente, 

bem como organizar filas para atendimento, dando preferência aos idosos, 

gestantes e portadores de necessidades especiais, cumprindo previsão legal; 

7.2.5 Entregar as planilhas referentes ao controle de acesso de visitantes para 

arquivamento no Departamento de Administração da Reitoria (DEPAD), 

sempre que findar o mês em curso. As referidas planilhas ficarão arquivadas 

por um período de 6 (seis) meses; 

7.2.6 No final de cada turno, processar a conferência dos crachás com o Controle 

de Acesso.  Caso falte algum crachá, comunicar formalmente (por escrito) e 

imediatamente ao DEPAD com a devida justificativa; 

7.2.7 Informar aos visitantes sobre a obrigatoriedade da devolução do crachá; 

7.2.8 Informar aos visitantes, que o IFBA não se responsabiliza por seus objetos 

pessoais e que os mesmos devem estar sempre ao lado de seus proprietários; 

7.2.9 Somente permitir a entrada de pessoal da imprensa e seus equipamentos para 

filmagem, gravação de áudio e/ou fotografia, quando houver autorização da 

Diretoria de Gestão de Comunicação (DGCOM); 

7.2.10  Controlar a saída dos visitantes e recolher os respectivos crachás; 

7.2.11 Receber de forma respeitosa, cordial e prestativa todas as pessoas que se 

dirijam às portarias, mantendo atitude, postura e comportamentos 

condizentes com o exercício da profissão; 

7.2.12 Realizar outros serviços pertinentes à função. 

 
 

 

 

7.3) Dos Manobristas 
7.3.1 Realizar as manobras necessárias nos veículos evitando “engarrafamentos” 

e aproveitando, da melhor forma, os espaços disponíveis dos estacionamentos 

internos; 

  7.3.2 Manobrar os veículos da frota do IFBA, sempre que solicitado pela                         

  Coordenação de Transportes da Reitoria; 

  7.3.3 Manobrar veículos sempre que houver necessidade de liberação de um                

  outro veículo cuja passagem esteja sendo obstruída no estacionamento; 

7.3.4 Comunicar ao Depad qualquer irregularidade verificada no 

estacionamento; 

7.3.5  Realizar outros serviços pertinentes à função. 

 

 

8) DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 8.1 As pessoas que representam a comunidade externa somente terão acesso às 

dependências da Reitoria do IFBA, quando sua presença for autorizada e 

responsabilizada pelo setor a ser visitado; 

8.2 Não será permitido o comércio de produtos ou serviços nas dependências desta 

Reitoria, quer seja realizado por representantes comerciais ou pelos próprios servidores 

da Instituição, de acordo com o inciso XVIII, Art. 117, da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; 

8.3 Não será permitida a entrada de táxi em qualquer dos estacionamentos para deixar 

passageiro, salvo em casos de força maior; 

8.4 Só será permitida a entrada de veículos de servidores, terceirizados, bolsistas e 

estagiários, devidamente identificados com o adesivo da Reitoria; 

8.5 Os servidores dos Campi utilizarão as vagas disponibilizadas para visitantes; 

8.6 Aqueles que utilizarem as vagas soltas deverão deixar o veículo destravado, para 

possibilitar o deslocamento de outros veículos; 

8.7 Qualquer situação/movimentação não prevista nestes procedimentos deverá ser 

comunicada pelos vigilantes ou porteiros ao DEPAD, para que este departamento avalie 

e tome as devidas providências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


