
Portaria - Numeração Manual 02 (1359483)         SEI 23847.000002/2020-02 / pg. 1

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 02 de 14 de janeiro 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 no 1.640, de 16 de outubro de 2014, publicada no
DOU nº 201 de 17 de outubro de 2014,

 

CONSIDERANDO

 

Que, no período compreendido entre 02 a 31 de janeiro de 2020, devido as férias dos discentes
e docentes, há uma desaceleração nas demandas de serviços acadêmicos e administrativos;

Que as despesas de energia elétrica e água no valor anual têm um impacto potencial nas
despesas de custejo e podem ser reduzidas quando possível;

Que é dever da Administração Pública, com esteio nos princípios da legalidade, razoabilidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotar todas as medidas ao seu
alcance para obter o equilíbrio orçamentário,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Adotar horário especial de funcionamento para o IFBA campus Santo Antônio de Jesus,
no período entre 15 a 31 de janeiro de 2020, das 08h00 às 14h00, ininterruptamente, para os
setores administrativos e, das 15h00 às 21h00, initerruptamente, para os setores acadêmicos,
nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 12/09/2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas
do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Parágrafo único: Durante esse período de horário especial, não haverá compensação de
horário estabelecido na Portaria nº 3.409, de 24/09/2019.
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Art. 2° - Os setores do campus deverão reorganizar e racionalizar suas atividades, de forma que
a alteração do horário do expediente não venha a causar prejuízos ao público em geral.

Art. 3° - O disposto nesta Portaria não se aplica aos setores que realizam atividades que não
podem ser interrompidas, como vigilância/segurança, manutenção predial, limpeza e portaria.

Art. 4° - Os servidores ocupantes de cargos com jornada semanal de trabalho flexibilizada de
seis horas diárias e carga horária de 30 horas semanais estabelecidas em legislação específica,
bem como os servidores contemplados com horário especial para servidor estudante deverão
observar o horário de füncionamento do IFBA campus Santo Antônio de Jesus estabelecido
nesta Portaria.

Art.  5°  -  O  Sistema  de  Registro  de  Frequência  existente  no  campus  deverá  se  adequar
 à alteração de horário de funcionamento estabelecida nesta Portaria.

Art. 6º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por EDNA DA SILVA MATOS, Diretora Geral Pro
Tempore do Campus Santo Antonio de Jesus, em 14/01/2020, às 18:10, 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 1359483 e o código CRC FE12193D.
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