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PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DO IFPE CAMPUS BELO JARDIM
EM DECORRÊNCIA DO BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO DO MEC

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR LOA
2019

VALOR
BLOQUEADO

PERCENTUAL
BLOQUEADO

ORÇAMENTO
APÓS O

BLOQUEIO

4572 – CAPACITAÇÃO
(Capacitação de Servidores Públicos

Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação)

R$ 27.693,72 R$ 8.308,12 30% R$ 19.385,60

20RL – INVESTIMENTO
(Funcionamento de Instituições Federais
de Educação Profissional e Tecnológica)

R$ 59.398,03 R$ 17.819,41 30% R$ 41.578,62

20RL – CUSTEIO
(Funcionamento de Instituições Federais
de Educação Profissional e Tecnológica)

R$ 3.071.706,22 R$ 1.196.429,57 38,95% R$ 1.875.276,65

2994 – ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

(Assistência ao Educando da Educação
Profissional)

R$ 1.607.858,07 R$ 0,00 0% R$ 1.607.858,07

AÇÕES
(Válidas a partir de 29/05/2019)

Ordem Ação

01 Realizar estudo sobre a possibilidade de redimensionamento de postos de trabalho dos
contratos de serviços continuados com mão de obra.

02 Realizar estudo de redimensionamento dos valores globais dos contratos de serviços
continuados sem mão de obra.

03 Suspensão de novas concessões de diárias para servidores(as).

04 Suspensão de novas concessões de passagens aéreas para servidores(as).

05 Suspensão da participação de servidores(as) em eventos e capacitações  custeados pela
Instituição. 

06 Suspensão  de  pagamentos  de  encargos  de  cursos  e  concursos.  Os  trabalhos  nos
Processos Seletivos para contratação de Estagiários e de Professores Substitutos serão
feitos apenas de forma voluntária, sem ônus para o campus.

07 Suspensão parcial de manutenções corretivas na frota oficial, priorizando-se os serviços
de manutenções preventivas.
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08 Suspensão da participação de discentes em eventos e visitas técnicas, bem como eventos
estudantis  que  utilizem  veículo  oficial.  Somente  será  autorizada  a  participação  em
eventos sistêmicos promovidos pelo IFPE.

09 Estabelecimento de novo horário para captação de água com uso de bombas centrífugas
instaladas no Campus (novo horário: das 21h às 6h).

10 Implementação das seguintes ações visando a economia de energia elétrica:

• Suspensão  do  uso  de  equipamentos  de  ar-condicionado  em  ambientes
administrativos, salas de aula e laboratórios (exceto nas salas de aula modulares
e  nas  salas  que  não  possuam  janelas/basculantes)  no  período  da  manhã,
considerando que nesse momento a temperatura ainda está agradável/suportável.
A utilização será permitida apenas no horário das 13h30min às 17h, ajustando -
se a temperatura entre 23°C e 24°C;

• Suspensão  total  do  uso  dos  equipamentos  de  ar-condicionado  dos  seguintes
setores: Refeitório, Sala de Jogos e Academia;

• Desligamentos  dos  equipamentos  de  ar-condicionado  nos  intervalos  para
refeições e sempre que os usuários se ausentarem do ambiente por um período
superior a 30 minutos;

• Desligamento da iluminação do Espaço de Convivência (Praça) às 22h30min;

• Desligamento de lâmpadas que eventualmente permaneçam acesas durante o dia;

• Desligamento  de  computadores,  impressoras  e  estabilizadores  nos  intervalos
para refeições e ao final do expediente de trabalho;

• Os bebedouros deverão permanecer desligados fora do horário de expediente.
Será realizada a centralização desses equipamentos em locais estratégicos, a fim
de reduzir o custo com energia elétrica e controle do consumo;

• Os frigobares  deverão  permanecer  desligados  fora  do  horário  de  expediente.
Será realizada a centralização desses equipamentos em locais estratégicos, a fim
de reduzir os custos com energia elétrica;

• Os ambientes que possuírem adequada luz natural deverão priorizar o uso desta
e evitar o acionamento das lâmpadas de LED;

• Restrição do horário de iluminação noturna da pista de atletismo (acionamento
das luzes impreterivelmente às 17h45min e desligamento às 19h45min);

• Restrição total do uso das quadras A, B e de Areia, no período noturno, a partir
das 18h;

• Restrição total  do uso do Ginásio Poliesportivo,  no horário das 17h30min às
20h30min,  uma  vez  que  esse  é  o  horário  da  maior  tarifa  estabelecida  pela
CELPE. A utilização do espaço será liberada somente de segunda a quinta-feira,
das 20h30min às 22h;

• Instalação de interruptores externos em alguns pontos de iluminação do campus,
para facilitar o desligamento das luminárias a partir das 22h30min;

• Suspensão  do  uso  de  chuveiro  elétrico  nos  alojamentos  estudantis  e  de
servidores do campus. 
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• Utilização de apenas 02 (dois) equipamentos de ar condicionado do Auditório,
com temperatura de 24ºC;

11 Racionamento de água mineral (realização de abastecimento de água mineral apenas 1
(uma) vez por semana em cada ambiente administrativo/acadêmico). E em relação aos
alojamentos estudantis, abastecimento apenas 1 (uma) vez por semana. 

12 Restrição  total  de  refeições  para  discentes  que  não  se  enquadram no  perfil  legal  e
socioeconômico  estabelecidos  pelas  legislações  vigentes  e  Política  de  Assistência
Estudantil do IFPE e restrição total  ao fornecimento de refeições a qualquer tipo de
visitante (membro externo).

13 Maior controle e racionalização nas autorizações de deslocamento em veículos oficiais,
suspendendo, inclusive, os transportes de membros de Bancas de Defesa de Trabalho de
Conclusão de Curso.

14 Restrição da quantidade de cópias impressas na máquina de reprografia e realização de
campanhas  que  estimulem  a  economia  e  o  uso  consciente,  priorizando  os  meios
eletrônicos.

15 Realização de campanhas que estimulem a economia e o uso consciente de energia,
água, papel, material de limpeza e copos descartáveis.

16 Redução das despesas com Correios e Serviços de Encomenda Expressa.

17 Realização de aquisições de modo a evitar a formação de estoques significativos no
Almoxarifado, bem como buscar a eficiente utilização de equipamentos em conjunto
com o Setor de Patrimônio.

18 Suspensão de contratação de novos estagiários.

19 As ligações telefônicas deverão ser devidamente discriminadas e justificadas, por meio
de formulário próprio, onde deverão constar as seguintes especificações: data e horário
da  ligação;  identificação  do  usuário;  identificação  do destinatário;  discriminação  do
número do telefone e do assunto. Continuam proibidas chamadas telefônicas que não
sejam exclusivamente referentes ao serviço, assim como fica limitado o uso de telefones
para chamadas locais e de longa distância, independentemente da origem e/ou usuário e/
ou destinatário. 

20 Realização  de  solenidades  de  colação  de  grau  apenas  com  os  recursos  de  que  a
instituição  dispõe,  sem  que  haja  a  necessidade  de  contratação  de  pessoa  física  ou
jurídica especializada para organização dos eventos.

21 Priorizar as irrigações pelo sistema de gotejamento, em relação às áreas de produção das
UEP´s.

22 Reduzir  em  50%  a  utilização  de  copos  descartáveis,  e  buscar  conscientizar  a
comunidade acadêmica sobre o aproveitamento de papéis como rascunho. 

23 Realizar a transferência da UEP de Bovinocultura para a sede do  campus, de modo a
economizar água, energia, combustível e mão de obra.

DIREÇÃO-GERAL DO IFPE CAMPUS BELO JARDIM
pág. 4



24 Realização  de  estudo  de  redimensionamento  de  semoventes  das  UEP´s  do  campus,
permanecendo apenas as quantidades suficientes para as aulas práticas dos cursos.

25 Implementação  do  Regulamento  de  Utilização  de  espaços  Físicos  do  Campus por
membros  externos  da  comunidade  acadêmica,  em  especial  Auditório  e  Ginásio
Poliesportivo.

26 Suspensão  de  autorizações  para  realização  de  eventos  externos  nas  dependências
campus.

27 Fortalecer as práticas de cultivos agrícolas no campus, de modo a abastecer o refeitório.

28 Sugerir a Reitoria, Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, que concentrem a realização de
reuniões  de  trabalho  apenas  em  01(um)  ou  02  (dois)  dias  da  semana,  de  modo  a
promover  menos  viagens  em veículos  oficiais,  quando  não  for  possível  realizar  os
encontros por meio de videoconferência.

29 Restrição do uso de alguns sanitários do  campus, de modo a economizar materiais de
limpeza e água, a partir de estudo a ser realizado pelo Setor de Serviços e Apoio - SSA; 

30 Priorizar  a  realização  de  manutenções  preventivas  nas  câmaras  de  resfriamento  e
congelamento e nos equipamentos de ar condicionado.

31 Instalar  coletores  de  água  nos  aparelhos  de  ar  condicionado  que  são  utilizados
diariamente no campus.

Belo Jardim, 29 de maio de 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS LINO LOPES
Diretor-Geral do Campus Belo Jardim / IFPE
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