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Portaria DG.VAL/IFBA/2022 nº 120, de 29 de novembro de 2022.
A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – IFBA CAMPUS VALENÇA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n. 21, de 2 de
janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 3 de janeiro de 2020, considerando o Ofício, constante do
Processo 23278.010895/2022-50, o Protocolo de Biossegurança do IFBA e a Reunião Extraordinária do Comitê Local
de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), realizada em 25 de novembro de 2022, e
considerando, ainda, o inciso VI, Art. 2º, do Decreto estadual nº 21.744, de 28 de novembro de 2022, resolve:
Art. 1º – TORNAR obrigatório, no âmbito do Campus Valença, o uso de máscara, em todas as dependências, até nova
avaliação do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19).
 
Art. 2º – Recomendar o distanciamento social e a higienização constante das mãos como formas adicionais de
prevenir a disseminação do coronavírus.
Art. 3º – Estimular, a quem ainda não tenha feito, a imunização completa com as doses de reforço da vacina contra a
Covid-19.
Art. 4º – Essas recomendações aplicam-se, especialmente, aos(às) presentes à Semana do Conhecimento.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor e tem produção de efeitos em 29 de novembro de 2022, por se tratar de urgência
justificada nos autos do expediente administrativo.
Art. 6º – Revoga-se a Portaria DG.VAL/IFBA/2022 nº 119, de 25 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA AYRES, Diretor(a) Geral do
Campus Valença, em 29/11/2022, às 16:20, conforme decreto nº 8.539/2015.
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