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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório visa apresentar as atividades desenvolvidas pela 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos 

Servidores Técnicos Administrativo do IFBA - Campus Simões Filho, constituída sob 

a Portaria nº 023 de 09 de setembro de 2016, e versa sobre acompanhamento, 

avaliação e resultado dos processos de solicitação da jornada flexibilizada, bem 

como os entraves/avanços para a implantação do referido processo. 

Vale ressaltar que este Relatório constitui-se em cláusula obrigatória 

constante na Portaria nº 1. 341, de 30 de junho de 2016, que estabelece a 

regulamentação da jornada de trabalho dos Servidores Técnicos - Administrativos 

em educação do IFBA, descrita no Art. 17, referente às atividades das 

Subcomissões. No ensejo, segue a alínea “g” do referido Artigo que trata 

especificamente da matéria: 

 

“As atividades das Subcomissões consistem em (...) apresentar à Comissão 
Central relatório de avaliação da implantação e acompanhamento da 
flexibilização da jornada de trabalho, na esfera do campus, no prazo de 60 
dias antes do final de cada ano de mandato”. 

 

Salienta-se que, este relatório descreve toda a trajetória desta Subcomissão 

de forma fidedigna, seguindo os preceitos legais e éticos necessários à condução do 

serviço público eficiente e de qualidade e, para tanto, segue a fundamentação 

teórica. 
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2. FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

Sabe-se que, ao longo dos séculos, a luta da classe trabalhadora por 

melhorias nas condições de trabalho e, consequentemente, por qualidade de vida 

tem sido histórica e que muitos entraves políticos, sociais e econômicos tiveram que 

ser suplantados em prol da conquista de seus direitos. A busca incessante por uma 

valorização digna do trabalho acarretou na sanção de várias legislações, que 

regulamentaram tais direitos. 

Exemplifica-se como uma dessas conquistas, a possibilidade da redução da 

jornada de trabalho de 08 (oito) para 06 (seis) horas, como por exemplo, na jornada 

de trabalho do IFBA, além de inúmeras outras Instituições Públicas, que encontram 

amparo legal em vários documentos jurisdicionais. Deste modo, tem-se como Lei 

precípua e norteadora a Constituição Federal de 1988, que elenca os seguintes 

dispositivos:  

 

“Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem á melhoria de sua condição social”: 
 
 (...) 
 
XIII – “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. 
 

 

Já no seu Art. 39, inciso 3º a Carta Magna, traz a seguinte redação: 

 

“Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o dispositivo no art. 
7º, IV, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX podendo a 
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 
cargo a exigir”.  
 
 

Considerando também que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

da União, das autarquias e das Fundações públicas (Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990), em seu Art. 19, que regulamenta os requisitos para a 

flexibilização da jornada de trabalho, a saber: 
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“Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração 
máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites 
mínimos e máximos de seis horas e oito horas diárias, respectivamente”. 

 
 

Esse entendimento consta também no Decreto 1.590/95, onde prevê: 

 

“Art. 2º Para os serviços que exigirem atividades contínuas de 24 horas, é 
facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de revezamento”. 

 
“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de 
turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, 
em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é 
facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os 
servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 
horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o 
intervalo para refeições”. 

 
 

Esses dispositivos possibilitam a flexibilização da jornada de trabalho de 

modo que a administração pública dentro da autonomia que lhe é concebida, “As 

instituições (...) possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, didático- pedagógica e disciplinar”. (Lei nº 11.892/2008. 

Art.1º. Parágrafo Único) pode estabelecer normas regulamentares para a 

flexibilização, tendo como eixo norteador o princípio da Legalidade, primazia do 

interesse público e a necessidade/demanda das instituições.      

A leitura do Decreto nº 4.836, de 09 de setembro de 2003 em seu Art. 3º, 

também conduz ao princípio da autonomia da administração pública, conforme se 

verifica a seguir: 

 

“(...) é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os 
servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 
horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o 
intervalo para refeições. 

§ 1o  Entende-se por período noturno aquele que ultrapassar as vinte e uma 
horas. 

§ 2o  Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem a 
flexibilização da jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo 
deverão determinar a afixação, nas suas dependências, em local visível e 
de grande circulação de usuários dos serviços, de quadro, 
permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que 
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trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus expedientes." 
(NR) 

 

Nesse contexto, e considerando todos os documentos supracitados, o IFBA 

por meio da Portaria nº 1.341, de 30 de junho de 2016 estabelece a 

regulamentação da jornada de trabalho dos servidores Técnico Administrativos em 

Educação, e menciona que: 

 

“Art. 7º.”. A flexibilização da jornada de trabalho tem sua fundamentação no 
interesse público, sendo comprovada pela necessidade de funcionamento 
ininterrupto por, no mínimo, 12 (doze) horas, para prestação de atendimento 
ao público e/ou trabalho noturno, exigindo dos setores aplicáveis 
disponibilidade, prontidão e não interrupção no atendimento ao público. 
 

 
Contudo, a implantação da jornada flexibilizada deve considerar todos os 

pressupostos legais que a autorizam, pois trazem as diretrizes que devem ser 

observadas por aqueles setores/servidores que almejam a flexibilização. Portanto, é 

mister considerar os princípios que regem o serviço público, objetivando 

primordialmente responder com eficiência e qualidade  as demandas da comunidade 

interna e externa. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para a realização dos trabalhos, esta Subcomissão utilizou-se, sobretudo de 

reuniões. E de acordo com a finalidade e atividades propostas, os encontros 

aconteceram não apenas com a presença dos membros da SPA, em diversos 

momentos tiveram a participação da Direção Geral, da Diretoria de Ensino/DEPEN, 

dos Técnicos Administrativos em Educação, Coordenações de setores, Sindicato, 

bem como reunião com o Conselho de Campus. Esta última aconteceu uma única 

vez. 

 Inicialmente foi definido a obrigatoriedade de leituras e levantamento de 

material (Leis, Decretos, Portarias, Jurisprudência, Legislação de outros Institutos e 

Universidade Federais, teorias, entre outros) que tratam da flexibilização de carga 

horária e correlatos, com objetivo de que a SPA se apropriasse com profundidade do 

assunto. 

Foram utilizados diversos instrumentos como meio de comunicação com a 

finalidade de contribuir na elaboração dos trabalhos, tais como: construção de 

grupos de WhatsApp, criação de dois e-mails, contatos telefônicos com outras 

Subcomissões e Comissão Central para troca de experiências e aquisição de 

informações, acompanhamento constante das publicações internas, dentre outros. 

Também foi exibido para toda a comunidade um documentário sobre “Jornada de 

Trabalho”, exibido no Programa Diálogo Plural, na tentativa de sensibilizá-los sobre 

a temática. 

A SPA construiu como sugestão um fluxograma do campus, com o objetivo 

de pensar a instituição e seus servidores a partir da jornada flexibilizada, facilitando 

assim a compreensão do funcionamento específico e geral dos serviços alocados e 

realizados no campus. 

Vale ressaltar que, mesmo a SPA contendo membros titulares e suplentes, 

ficou definido desde as primeiras reuniões, que a participação dos mesmos em 

todos os encontros estaria condicionada ao volume de trabalho. 

 As reuniões da SPA até aproximadamente 2/3 dos trabalhos foram 

semanais, tendo a desígnio de realização de atividades, reflexões sobre a temática, 
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deliberações, organização e divisão dos afazeres. Entretanto, o compromisso, a 

responsabilidade e a sensibilidade sempre estiveram presentes.  
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4. CRONOGRAMA / AÇÕES 

Abaixo, seguem as ações empreendidas por esta Subcomissão desde a sua 

criação até o momento da entrega deste Relatório: 

JULHO/2016: 

Designação da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada 

Flexibilizada dos Servidores Técnicos Administrativos do IFBA – Campus Simões 

Filho (Portaria nº 20 de 28/07/2016), atualizada através da Portaria nº 23 de 

09/09/2016. 

 

AGOSTO/2016 

        01/08/2016 - Primeira reunião na qual esta Subcomissão deliberou as 

seguintes ações: 

• Criar e-mail institucional e unidade no Sistema Eletrônico de Informações: SEI 

– SPA. SFI para uso da subcomissão, além de grupo de discussão pelo 

WhatsApp, visando facilitar e dinamizar a comunicação entre os membros e 

os servidores; 

• Elaborar o calendário de reuniões, definindo os dias dos encontros semanais. 

• Convidar para reunião com a subcomissão a Direção Geral, chefes do 

DEPEN e DEPAD; 

• Escolher membros para participarem da reunião dos representantes das 

subcomissões de flexibilização do IFBA no Campus Feira de Santana 

(Tatiana Ramos, Monik Praxedes e Samuel Azevedo); 

• Definir a metodologia para reorganização dos setores; 

• Pesquisar sobre instituições que já tinham implantado a flexibilização da 

jornada de trabalho; 

• Solicitar à DIREH a relação de servidores e seus respectivos cargos e 

funções. 

03/08/2016 – Reunião da subcomissão com a Direção Geral – Rui Mota e a 

chefe de Gabinete Jovenice Santos – com a seguinte pauta: Reorganização dos 

setores e possibilidade de flexibilização da jornada dos servidores. 
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08/08/2016 – Participação dos membros (Tatiana, Monik e Samuel) na Reunião 

Geral das subcomissões, ocorrida no Campus Feira de Santana. 

10/08/2016 – Reunião da Subcomissão para avaliar o resultado do encontro 

realizado em Feira de Santana, bem como da reunião com a Direção Geral ocorrida 

na semana anterior. 

17/08/2016 – Reunião que resultou nas seguintes deliberações:  

• Confecção e expedição de convite para a Direção geral, Departamento de 

Ensino, Departamento Administrativo e demais servidores Técnicos-

Administrativos, para o dia 25/08/2016 às 09:00h – no pavilhão administrativo 

do IFBA; 

• Entrega e orientação acerca do Formulário de Requerimento de flexibilização 

em todos os setores, fazendo observações com relação ao prazo final da 

entrega das solicitações para o dia 29/08/2016; 

• Finalização da proposta do organograma, contendo sugestão para 

reconfigurar os setores que pleiteariam a flexibilização; 

• Elaboração da dinâmica para apresentar a proposta abordada na reunião do 

dia 29/08, contendo o resumo da situação de outros campi, edição de vídeo 

sobre a temática, reserva de auditório, equipamentos e solicitação de demais 

materiais necessários. 

24/08/2016 – Encontro para discutir a condução da reunião geral com os TAE’s – 

ajustes finais. 

25/08/2016 – Reunião da Subcomissão com a Direção Geral, Chefias do 

Depen/Depad e demais técnicos administrativos do Campus Simões Filho, em que 

foi apresentado: 

• Vídeo “Jornada de Trabalho” exibido no Programa Diálogo Plural; 

• Resumo dos trabalhos sobre flexibilização das 30/h em outros Campi; 

• Apresentação da proposta de organograma e finalização da reunião, 

destacando a importância da flexibilização para o funcionamento da 

instituição e o impacto na qualidade de vida do servidor; 

26/08/2016 – Elaboração e envio através do SEI do Memorando 01/2016, 2016 

para a Comissão Central com cópia para a Direção Geral e Reitoria, solicitando 

esclarecimentos e prorrogação dos prazos estabelecidos na Portaria 1.341/2016. 
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29/08/2016 – Último dia para recebimento dos formulários de solicitação 

protocolado através do SEI. 

 

SETEMBRO/2016 

 

01/09/2016 – Reunião para estabelecer parâmetros de análise dos 

processos/pedidos de flexibilização. 

06/09/2016 – Reunião para análise dos processos dos setores: DIREH e Núcleo 

Pedagógico e de Atendimento ao Público. 

08/09/2016 – Análise dos processos da Biblioteca e Núcleo de Assistência 

Integral. 

12/09/2016 – Análise dos processos do DOF e do Núcleo de Planejamento e 

Aquisições. 

14/09/2016 – Análise dos processos do Núcleo de Serviços, Materiais e 

Transporte, Audiovisual e GRA. 

15/09/2016 – Análise dos processos dos setores Assistência de Alunos, 

Laboratório e Tecnologia da Informação. 

27/09/2016 – Reunião para elaboração de parecer referente aos processos dos 

seguintes setores/núcleos: Tecnologia da Informação, Departamento de Orçamento 

e Finanças – DOF, Assistentes de alunos, laboratório de Mecânica, Núcleo de 

Assistência Integral ao Estudante, Gerência de Registros Acadêmicos – GRA. 

28/09/2016 – Elaboração de parecer referente ao processo do Núcleo de 

Planejamento e Aquisições e Núcleo de Serviços e Materiais. 

 

OUTUBRO/2016 

  

04/10/2016 – Elaboração de parecer referente aos processos dos setores 

Audiovisual e Biblioteca. 

20/10/2016 – Elaboração de parecer referente aos processos dos setores Direh e 

Jardinagem. 

21/10/2016 – Revisão final dos pareceres; 

24/10/2016 – Reunião para protocolar através do SEI os pareceres e encaminhá-

los à Direção Geral do campus; 
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NOVEMBRO/2016 

03/11/2016 – Recebimento pela SPA de solicitação da Direção Geral.  

18/11/2016 – Recebimento de solicitação do Gabinete da Reitoria sobre a 

quantidade de processos recebidos/analisados e a situação dos mesmos, até aquele 

momento.  

28/11/2016 – Reunião para elaborar e protocolar através do SEI, Memorando 

09/2016 (ANEXO I) em resposta à solicitação da Reitoria. Recebimento de e-mail 

convidando a subcomissão para participar da reunião com o Conselho de Campus 

Provisório, no dia 12/12/2017 às 09:00h com a seguinte pauta: “Pareceres - 

Processos recebidos da Comissão de Flexibilização da jornada 30h; O que ocorrer”. 

 

DEZEMBRO/2016 

12/12/2016 – Reunião com o Conselho de Campus Provisório, para tratar dos 

processos de flexibilização submetidos a este pela Direção Geral, em que lhes foi 

solicitado pela DG que os analisassem e emitissem pareceres;  

 

JANEIRO/2017 

18/01/2017 – Devolução por parte da Direção Geral para esta Subcomissão, dos 

processos de flexibilização dos seguintes setores: DOF, DIREH, Núcleo de 

Assistência Integral ao Estudante, Núcleo Pedagógico e de Atendimento ao Público, 

Núcleo de Planejamento e Aquisições e Núcleo de Serviços, Materiais e Transporte, 

sugerindo reagrupamento dos núcleos por função. 

23/01/2017 – Recebimento de nota de esclarecimento da Comissão Central 

através de Memorando nº 01/2017/CCPA. REI (ANEXO II) em que descreve os 

motivos que estão impossibilitando o desenvolvimento das suas atividades.  

24/01/2017 – Elaboração e encaminhamento através do SEI, do Memorando nº 

01/2017 para a Reitoria solicitando a formação de uma nova Comissão Central que 

obedecesse ao disposto na Portaria nº 1.341/2016; bem como solicitando a 

manutenção da Jornada de 30h para os técnicos-administrativos que solicitaram a 

flexibilização da jornada de trabalho no prazo estipulado pela referida portaria. 
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FEVEREIRO/2017 

03/02/2017 – Elaboração e envio de Memorando nº 002/2017 pedindo 

esclarecimentos da Direção Geral a respeito da solicitação de reagrupamento dos 

núcleos por funções.  

07/02/2017 – Elaboração e envio de Memorando nº 003/2017 convidando os 

servidores que compõem os núcleos que tiveram seus processos devolvidos pela 

DG para uma reunião no dia 09/02/2017 a partir das 10:00h na Sala de Reuniões. 

09/02/2017 – Reunião da Subcomissão com os servidores que compõem 

núcleos de competência cujos processos foram devolvidos, para discutir a 

reorganização dos mesmos:  

• DOF 10:00h; 

• DIREH 10:30h; 

• Núcleo de Assistência Integral ao Estudante 11:00h; 

• Núcleo Pedagógico e de Atendimento ao Público 13:30h; 

• Núcleo de Planejamento e Aquisições 14:00h; 

• Núcleo de Serviços, Materiais e Transporte 14:30h. 

 

MARÇO/2017 

 

27/03/2017 – Elaboração e envio de e-mail em que convida os servidores 

técnicos-administrativos do campus para reunião no dia 30/03/2017 às 09:00h com a 

seguinte pauta: Informes sobre os processos de flexibilização; O que ocorrer. 

30/03/2017 – Reunião com os servidores TAE’s em que a subcomissão 

apresentou um relatório parcial dos pedidos de flexibilização do Campus Simões 

Filho.  

 

JUNHO/2017 

13/06/2017 – Elaboração e envio de e-mail convidando para o dia 04/06/2017 

às 09:00h, a Direção Geral, chefia do DEPEN e os servidores técnicos-

administrativos que tiveram seus processos deferidos pela Comissão Central, mas 

que ainda estão  pendentes de análise por parte da Reitoria. 
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JULHO/2017 

04/07/2017 – Reunião com os servidores TAE’s, Direção Geral e Chefes do 

DEPEN objetivando repassar novas orientações da Comissão Central, para setores 

com dificuldades na aprovação da jornada flexibilizada. Tais orientações foram 

resultantes da reunião da CC com a Reitoria no dia 09/06/2017. 

Aviso da Comissão Central informando à Direção Geral que o prazo da Portaria 

nº 20 de 28 de julho de 2016 está expirando no final do mês, e que os servidores 

que a compõem não têm interesse recondução. Sendo assim, foi solicitado à 

Direção Geral que sejam convidados outros servidores para uma nova formação 

2017/2018. 

13/07/2017 – Definição de cronograma e montagem do Relatório parcial das 

atividades realizadas, definindo os membros responsáveis pela elaboração do 

mesmo. 

18/07/2017 – Leitura e revisão do relatório parcial das atividades desenvolvidas 

pela subcomissão no período de 2016/2017. 

20/07/2017 – Ajustes finais necessários para conclusão/impressão do Relatório 

das atividades da Subcomissão. 

27/07/2017 - Entrega (via Sei para a Comissão Central/DG) e envio de cópia 

impressa para Direção Geral, do presente Relatório.  Preparação dos ajustes 

necessários para o repasse das atividades aos futuros novos membros da 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos 

Servidores Técnicos Administrativos do IFBA/ campus Simões Filho. 
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5. DIFICULDADES E AVANÇOS  

Após iniciar os trabalhos de orientação preliminar acerca do disposto na 

Portaria 1.341/16 para os setores interessados em pleitear a flexibilização, esta 

Subcomissão deparou-se com alguns entraves que dificultaram a execução das 

ações planejadas. Deste modo, expõem-se os mais significativos:  

1. Déficit no quadro de servidores de alguns setores/cargos; 

2. Formação dos Núcleos; 

3. Pontos dúbios/contraditórios na Portaria 1.341/2016; 

4. Dificuldade de organização de horários; 

5. Ausência de uma Comissão Central legítima, no início dos trabalhos; 

6. Ausência de respostas por parte da Reitoria nas consultas/dúvidas enviadas. 

 

Delineando as dificuldades conforme ordenadas, esta Subcomissão deparou-

se com uma realidade que não difere de outros campi, como por exemplo, a falta 

de servidores em determinados setores/cargos para compor o horário de 

funcionamento, inicialmente exigido de 12 horas ininterruptas, o que em alguns 

casos gerou de imediato o indeferimento do processo.  

Especificamente no que se refere à possibilidade de formação dos núcleos, 

convidou-se a Direção Geral - DG, chefes de Departamentos e demais 

Servidores Técnicos Administrativos, para uma reunião no dia 25/08/16 para 

apresentar uma sugestão de organograma institucional, respeitando a atual 

configuração de funcionamento do campus. Tal ação teve como objetivo sugerir 

aos servidores uma reorganização nos setores para enquadrarem-se nos 

quesitos estabelecidos pela Portaria 1.341/16. 

Posteriormente, notou-se que os núcleos em todos os campi, enfrentariam 

extrema dificuldade no deferimento dos processos, tendo em vista a 

interpretação dúbia da referida portaria por parte das DGs e Reitoria, 

especificamente do Cap. II, Art. 6º, Alínea “f”, o que gerou a necessidade de 

orientar os setores a se reorganizarem. 

A composição do horário de alguns setores que continham servidores com 

jornada reduzida, horário especial de estudante, bem como dificuldades de 

ajustes em escalas de horários, resultou também em desafios para a 

reorganização da escala de jornada ininterrupta. 
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Os vícios de legalidade na Portaria 1.577 de 29 de julho de 2016 da 

Comissão Central induziram o não reconhecimento da mesma, deixando sem 

resposta os diversos documentos encaminhados na tentativa de dirimir as 

dúvidas que foram surgindo ao longo do processo. Some-se a isso, a ausência 

de um posicionamento da Reitoria em razão de tantos documentos acumulados. 

Tais fatos levaram ao desgaste e desmotivação na execução das atividades da 

Subcomissão. 

À parte os problemas relatados, encontrou-se aos poucos o caminho para 

executar as ações necessárias, superando as dificuldades, dialogando com a 

Direção Geral a situação de alguns setores específicos, intermediando conflitos 

entre servidores, seus pares e chefias, dentre outras situações.  

Diante do exposto, esta Subcomissão buscou organizar o processo de 

maneira sensata e satisfatória para todos os envolvidos, mediante o respaldo 

legal oferecido por todos os documentos que embasam a possibilidade de 

flexibilização da jornada de trabalho. 
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6. RESULTADOS  

A Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada 

do Campus Simões Filho recebeu, inicialmente, 13 (treze) processos, constituídos 

por setores e/ou núcleos, sendo todos deferidos por esta Subcomissão e 

encaminhados à Direção Geral. Mais adiante, com a dissolução de alguns núcleos, 

outros 02 (dois) processos surgiram, conforme descreveremos no decorrer do texto, 

totalizando 15 (quinze) processos. Vale ressaltar que o encaminhamento dos 

processos obedeceu aos prazos estabelecidos, bem como o fluxo de documentos 

dispostos na Portaria 1.341/16. 

Depois de encaminhados à Direção Geral, os processos descritos a seguir, 

receberam o deferimento da mesma sendo, posteriormente, remetidos à Comissão 

Central. São eles: 23.283.001336/2016-31 - Assistência de Alunos, 

23.283.001351/2016-80 - Tecnologia da Informação, 23.283.001353.2016-79 -  

Biblioteca, 23.283.001357/2016-57 - Laboratório de Mecânica, 23.283.001354/2016-

13 - Audiovisual e o processo de número 23.283.001/2016-66 da GRA.  

Atualmente, os 06 (seis) processos, acima citados, encontram-se na seguinte 

situação: 

• 23.283.001336/2016-31 - Assistência de Alunos, foi deferido pela Comissão 

Central e após indeferimento da Reitoria, está ainda em processo de ajuste 

de horário, aguardando nova análise e parecer por parte da mesma. 

• 23.283.001351/2016-80 - Tecnologia da Informação – Foi também deferido 

pela Comissão Central e posteriormente indeferido pela Reitoria. 

De igual modo, os processos da GRA, AUDIOVISUAL, LABORATÓRIO DE 

MECÂNICA E BIBLIOTECA, foram deferidos pela Comissão Central e aguardam 

parecer da Reitoria, desde abril de 2017. 

Entretanto, o processo 23.283.001342/2016-99 da DIREH, foi encaminhado 

pela Direção Geral para a Comissão Central sem parecer e a Central o devolveu 

para que a DG se posicionasse, ao que foi indeferido por esta, encerrando sua 

tramitação na Comissão Central.  
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Já o processo de número 23.283.001685/2016-53 - Jardinagem/Depad - foi 

deferido pela Subcomissão e encaminhado à Direção Geral, que não emitiu 

nenhum parecer, nem deu prosseguimento para a CC, ou seja, o processo ainda 

continua na unidade DG.SFI. 

No entanto, os demais processos foram encaminhados pela Direção Geral 

para a Comissão Central sem parecer. Destes 05 (cinco) processos, 03 (três) foram 

devolvidos pela Comissão Central para que a DG se posicionasse, mas a mesma os 

encaminhou à Projur (Procuradoria Jurídica do IFBA) para a análise do pleito. São 

eles:  

• 23.283.001338/2016-21 - Núcleo de planejamento e Aquisições/Depad – em 

que a Projur se absteve de julgar, devolvendo o mérito à 

Subcomissão/DG/Comissão Central. No entanto, a DG reencaminhou para a 

CC sem parecer. 

• 23.283.001344/2016-88 - Núcleo de serviços, Materiais e Transporte/Depad – 

este, seguiu para a Projur com a mesma orientação do processo acima, 

porém a DG o indeferiu.  

• 23.283.0023.283.00145/2016-22 - Departamento de Orçamento e Finanças - 

que de semelhante modo seguiu para a Projur, sendo também 

reencaminhado pela Direção Geral à Comissão Central sem parecer, e esta 

o concluiu sem análise do mérito, sob a alegação de que o núcleo não 

atendeu às orientações propostas. 

Finalmente, seguem os dois últimos processos, com suas respectivas 

situações até o presente momento: 

• 23.283.001358/2016-00 - Núcleo Pedagógico e Atendimento ao 

Público/Depen seguiu sem parecer da Direção Geral para a Comissão 

Central, e no decorrer dos trâmites o núcleo foi dissolvido, restando no 

processo apenas a COTEP – Coordenação Técnico-Pedagógica/Depen. Com 

a nova configuração o mesmo foi deferido em todas as instâncias, 

culminando na publicação de Portaria 1.262 de 24 de maio de 2016, 

autorizando o regime de 6 horas. Atualmente, a COTEP é o único setor do 

Campus Simões Filho com a jornada de trabalho flexibilizada. 
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• 23.283.001349/2016-19 - Núcleo de Assistência Integral ao Estudante/Depen 

- que também seguiu sem parecer da DG para a CC. No entanto, a pedido 

dos servidores interessados foi dissolvido e arquivado, sendo que um novo 

processo foi aberto somente com os técnicos de enfermagem. 

A dissolução do Núcleo Pedagógico e Atendimento ao Público/Depen deu 

origem ao processo 23283.001025/2017-53 – Serviço Social, que após ter sido 

deferido pela Subcomissão e Direção Geral, seguiu para a Comissão Central, 

aguardando parecer. 

Já o desmembramento no Núcleo de Assistência Integral ao Estudante/Depen 

originou outro processo de número 23283.000583/2017-00 – Serviço de saúde, que 

também foi deferido pela Subcomissão, Direção Geral e seguiu para Comissão 

Central onde aguarda parecer. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Esta Subcomissão, para avaliar a necessidade de flexibilização, apoiou-se 

na fundamentação legal que permeou todo o processo da implantação em curso, em 

estudos das experiências relatadas em outras Instituições Federais e na própria 

experiência deste Campus, quando admitia o trabalho em regime de 06 (seis) horas, 

presumindo-se que: 

• Os setores contemplados com a flexibilização, através do planejamento de 

suas ações, funcionam dentro dos parâmetros de normalidade, com 

acolhimento de todas as demandas e melhor distribuição das atividades, por 

abranger os 03 (três) turnos de funcionamento da Instituição;  

• Os servidores sentem-se mais motivados para desenvolverem suas 

atividades;  

• O funcionamento ininterrupto do setor possibilitaria maior agilidade nas 

tarefas, uma vez que, com a ampliação do horário e a continuidade dos 

serviços, os usuários teriam mais tempo para buscarem a solução de suas 

demandas; 

• Haveria melhor qualidade de vida para os servidores, visto que, os mesmos 

teriam mais tempo para se dedicarem à suas famílias, estudos, capacitação, 

etc; 

Entretanto, o que se observa é que o processo de (re) implantação da 

jornada flexibilizada no IFBA, ainda causa “estranheza” à comunidade, por conta dos 

critérios de análise adotados pela Reitoria, uma vez que, a Portaria norteadora não 

foi levada em consideração em muitos quesitos. A começar pela não observância 

dos prazos estabelecidos, em que se toma como exemplo os diversos setores que 

desde abril de 2017 aguardam uma definição para seus processos, pois os mesmos 

ainda não obtiveram nenhum parecer, ou qualquer sinalização das razões pelas 

quais permanecem ignorados na unidade GABINETE.REI. 

Observa-se ainda que, a implantação da jornada flexibilizada constitui-se 

uma realidade distante para a maioria e que somente a criação de uma Resolução 

consolidaria este direito. Contudo, acredita-se que os primeiros passos já foram 

dados.  
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 Diante desse cenário, destaca-se que mesmo enfrentando muitos desafios 

em todo o percurso, o trabalho desta Subcomissão persistiu através de estudos, 

trocas de experiências com servidores de outros campi, intermediação de conflitos, 

diálogo contínuo com os interessados na perspectiva de encerrar o ciclo de 

demandas oriundas dos processos concernentes à Flexibilização. 

 Face ao exposto, pode-se afirmar indubitavelmente que as experiências 

adquiridas proporcionaram aos membros desta Subcomissão, um novo olhar diante 

da realidade do IFBA. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 

MEMORANDO Nº 01/2017/2017/SPA.SFI 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CAMPUS SIMÕES FILHO 

  

Memorando Nº 01/2017 

 

Simões Filho, 24 de janeiro de 2017. 

 

Da: Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos 

Servidores Técnicos Administrativos – SPA / Campus Simões Filho 

Para: Reitoria 

C/C: Direção Geral 

Departamento de Ensino 

Departamento de Administração 

 

Assunto: Solicitação de informações sobre andamento dos processos de 

flexibilização. 

 

Magnífico Reitor,  
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            A Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada 

do IFBA/Campus Simões Filho, instituída pela Portaria 20/2016/DG/Campus Simões 

Filho, com base na Portaria 1.341/2016 que trata da constituição da Comissão 

Central solicita que: 

1- Seja realizada outra formação da Comissão Central Permanente seguindo o que 

preconiza a já referida Portaria em seu Art. 16: 

“A Comissão Central será composta por 03 membros titulares e 03 membros 

suplentes”, constituídos da seguinte forma: 

a) 01 (um) Técnico Administrativo indicado pelos membros descritos no Art. 15, 

alínea a); 

b) 01 (um) Componente da Comissão Interna de Supervisão; 

c) 01 (um) Técnico Administrativo indicado pelos membros descritos no Art. 

15, alínea b)”. 

Considerando que os membros da comissão que foi formada não se reconhecem 

como tal, conforme Memorando 01/2016enviado a este gabinete em 08 de agosto 

de 2016; considerando-se ainda que o não reconhecimento por parte destes 

membros baseou-se no fato de que a Portaria que os nomeava não atendia aos 

critérios estabelecidos pela reitoria; 

2- Que se reconheça e se cumpra o direito dos servidores Técnicos Administrativos 

em continuar a jornada de trabalho de 30hs (até a finalização dos trabalhos) como 

também preconiza a Portaria 1.341/2016 em seu Art. 26 “A partir da publicação 

desta Portaria, ficarão os servidores com a jornada atual de trabalho até a conclusão 

de toda a tramitação do processo de flexibilização da jornada de trabalho, desde que 

o início do procedimento processual ocorra em até 30 dias a partir da publicação da 

Portaria de constituição da Comissão Central.”, já que os mesmos protocolaram 

seus pedidos de flexibilização respeitando os prazos legais estabelecidos no referido 

documento. Portanto, a ampliação da jornada de trabalho para 40 horas semanais 

se constitui inobservância ao regramento contido no artigo citado, considerando-se 

que os trabalhos não foram concluídos. 
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Ressalta-se também que, a jornada de 30 horas para os técnicos administrativos do 

IFBA estava consolidada por quase uma década e, considerando o funcionamento 

satisfatório desta Instituição durante todo esse período, sem qualquer prejuízo 

laboral, não há justificativa plausível para a revogação “abrupta” do artigo 26 da 

portaria supracitada, que institui o retorno da jornada de 40 horas semanais. 

Destaca-se ainda, o transtorno e impacto que tal medida acarretará no ambiente 

organizacional deste Instituto, o que nos leva a solicitar que esta Reitoria 

reconsidere tal medida, priorizando o bom funcionamento das atividades 

desenvolvidas por todos os Técnicos Administrativos desta Instituição. 

 

Continuamos no aguardo de um posicionamento. 

 Atenciosamente, 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento 

IFBA – Campus Simões Filho 

 

 


