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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 11 de 10 de março de 2020.
A DIRETORA GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA / CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, no uso das atribuições
legais que lhe conferem a Portaria a Portaria nº494, de 31 de janeiro de 2020, publicada no DOU nº 23, de
03 de fevereiro de 2020.
 
CONSIDERANDO o processo SEI 23278.001511/2020-46 que informa o limite orçamentário do Campus
de Santo Antônio de Jesus para o exercício de 2020;
CONSIDERANDO a reunião realizada pelo Colégio de Dirigentes do IFBA, no dia 13 de fevereiro de
2020, em que foi informado sobre o corte orçamentário de 3,33% e a necessidade da redução de gastos nos
Campi, mantendo apenas as despesas de manutenção básica;
CONSIDERANDO o Art. 37 da Constituição Federal, que versa sobre os princípios da Administração
Pública;
CONSIDERANDO a reunião realizada com os servidores do Campus Santo Antônio de Jesus, no dia 10
de março de 2020, sobre o impacto do corte orçamentário do ano de 2020, e a fim de tomarmos medidas
efetivas e taxativas que possam reduzir as despesas de manutenção básica, no intuito de garantirmos a
execução de pagamentos dos contratos continuados do Campus Santo Antônio de Jesus, num primeiro
momento,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Suspender as solicitações de diárias e passagens, devido à falta de orçamento;
Art. 2º - Limitar as viagens com o objetivo de reduzir despesas com combustível e manutenção veicular.
As viagens deverão ser realizadas dentro do horário de trabalho do motorista, evitando despesas com horas
extras e diárias, salvo exceções justificadas e aprovadas pela Direção Geral.
Art. 3º - Suspender o uso do ginásio de esportes para o público externo, salvo exceções justificadas e
aprovadas pela Direção Geral;
Art. 4º - Não será permitido o uso do ginásio de esportes para o público interno no período noturno e nos
finais de semana, exceto para a realização de atividades institucionais com prévia autorização da Direção
Geral;
Parágrafo Único - Fica estabelecido que os servidores poderão utilizar o ginásio de esportes, conforme
Portaria nº 03 de 28 de janeiro de 2020 e autorização contida no Processo SEI nº 23278.002299/2018-10.
Art. 5º - Suspender o uso do auditório, exceto para eventos institucionais e os de uso externo que estejam
aprovados os agendamentos até esta data.
Parágrafo Único - Ficam previamente autorizadas as solicitações do Centro de Ciências da Saúde da
UFRB no que diz respeito à realização do evento Mais Médicos e das cerimônias de colação de grau
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(considerando a capacidade máxima do auditório que é de 282 pessoas, sendo 32 no palco, 106 no
mezanino e 144 na plateia).
Art. 6º - Determinar que cada servidor desligue os equipamentos do setor e dos laboratórios ao final do
expediente ou da aula.
Art. 7º - Revisar todos os contratos continuados.
Art. 8º - Outras medidas de economia serão adotadas a posteriori.
Art. 9º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS, Diretora
Geral Pro Tempore do Campus Santo Antonio de Jesus, em 08/04/2020, às 06:28, 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 1419753 e o código CRC 7DD917A1.


