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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 24/2020/GD de 06 de março de 2020.

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, e atendendo a
pedido por e-mail da Presidente da Comissão, resolve:

 

Art. 1º - TORNAR sem efeito a Portaria nº 09/GD/2020, de 12 de fevereiro de 2020,
e RECOMPOR a Comissão de Reclassificação de Patrimônio e Almoxarifado, com as atribuições, em
atendimento à Legislação vigente, de fazer o levantamento e a identificação de materiais servíveis e
inservíveis, visando à comprovação da sua existência física e/ou necessidade de desfazimento, como forma
de controle, preservação do patrimônio público e diminuição do acúmulo de lixo; pôr em prática a política de
desbaste e descarte de bens inservíveis neste Campus, com a seguinte composição:

Mariane Coutinho Oliveira (TAE) - Presidente

Eduardo da Silva Santos (Docente) 
Jaise Santos dos Reis (TAE) 
Joeliton dos Santos Sousa (TAE) 
Manoel de Jesus Paixão (TAE) 
Márcia Rebeca de Oliveira Lima (Docente) 
Marietta Bárbara Barreto Bomfim (Docente) 
Paulo Henrique da Silva Santos (TAE) 
Rita de Jesus Andrade (Docente) 
Tomás de Vasconcelos Campos (TAE)

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA AYRES,
Diretor(a) Geral do Campus Valença, em 24/03/2020, às 14:10, 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 1414892 e o código CRC B219CF2C.

 


