
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02/2014/IF BAIANO/GAB 
 
 

 
"A democracia é o único regime político no qual os 
conflitos são considerados o princípio mesmo do seu 
funcionamento".  Marilena Chauí 

 
 

 
  Com a frase da ilustríssima Prof.ª Marilena Chauí iniciamos o presente diálogo com a 

Comunidade Acadêmica do IF Baiano. Não poderíamos deixar de nos manifestar acerca do frutífero 

momento pelo qual a nossa Instituição está passando. Evoluímos para um momento institucional no 

qual está sendo possível discutir direitos, em consonância com o movimento da sociedade brasileira 

que tem demonstrado traços de ampliação da democracia.  

  Comungamos da ideia de que a democracia pertence ao conflito, ela só se efetiva nos 

embates, nas lutas de categorias, de classes, de minorias. Esse é um movimento legítimo de 

qualquer processo que se diz democrático. Somos sujeitos diferentes, com interesses e visões de 

mundo singulares. O desafio é amadurecermos a nossa identidade institucional preservando as 

particularidades, respeitando os direitos conquistados, lutando pelos que estão por conquistar e, 

assim, na qualidade de Servidores Públicos da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, atentos aos anseios da Comunidade Acadêmica e da Sociedade Baiana, atingirmos o 

nosso maior objetivo: Ofertar Educação profissional e tecnológica de qualidade e inclusiva, que 

atenda às demandas e expectativas da sociedade, das pessoas, jovens e adultos que contam com 

nosso profissionalismo. 

  A luta “Por um IF Baiano que queremos” é de toda a Comunidade Acadêmica e, a 

despeito de todas as dificuldades e obstáculos surgidos nestes sete meses da Gestão 2014-2018, 

temos mantido, sobretudo, a Coragem e a Transparência para promover as mudanças necessárias 

em prol dos interesses comuns, especialmente para garantirmos o interesse público. Para tanto, 

temos provocado, inclusive, o diálogo permanente e respeitoso com a Comunidade Acadêmica.  

  Neste contexto, em respeito à Comunidade Acadêmica do IF Baiano, prestamos 

esclarecimentos acerca dos questionamentos feitos pelos(as) Servidores(as) sobre a Flexibilização 

da Jornada de Trabalho dos Técnico-Administrativos e Ponto Eletrônico:  

 

1.  A flexibilização da jornada de trabalho dos Técnico-Administrativos e o ponto 

eletrônico são temas polêmicos. Por isso mesmo, é preciso que mantenhamos o diálogo respeitoso e 

maduro para avançarmos em prol do bem comum e do interesse público, à luz da legislação vigente. 

2.  Assumimos a gestão do Instituto em meio a auditoria da Controladoria Regional da 

União no Estado da Bahia (CRUEB), referente ao Exercício 2013. Em junho de 2014, durante a 



Reunião de Busca Conjunta de Soluções, os auditores da CRUEB recomendaram a suspensão 

imediata das 30 horas e a implantação ou aperfeiçoamento dos meios eletrônicos e mecânicos para 

controle de ponto para aqueles que realizam jornada reduzida de trabalho. 

3.  Contudo, explicamos para os auditores da CRUEB e auditores da Auditoria Interna 

(AUDIN) que a redução da jornada de trabalho dos servidores Técnicos Administrativos não foi 

implementada indistintamente (como regra geral) em todos os campi, bem porque 50% dos campi 

não dispõem de servidores suficientes para manter adequadamente as atividades administrativas das 

Unidades Gestoras. Justificamos que existia um processo em fase de conclusão sobre a 

Regulamentação da Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores Técnicos Administrativos 

no âmbito do IF Baiano, com Parecer Jurídico da Procuradoria Federal a ser apreciado por comissão 

específica (Comissão 30 horas). Pedimos um prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão, 

argumentamos que os(as) Servidores(as) estavam em greve e assumimos o compromisso de 

REGULARIZAR as 30 horas até dezembro de 2014,	   prazo concedido pela CRUEB para 

apresentação de providências visando o atendimento da recomendação que estava sendo reiterada 

pelo órgão de controle externo. 

4.  Portanto, evidencia-se que em nenhum momento foi cogitado acabar com as 30 

horas, ao contrário, evitamos a suspensão imediata das 30 horas, a fim de assegurar, regularizar e 

corrigir o que foi apontado como irregular pelo órgão de controle externo. 

5.  Em observância aos questionamentos da CRUEB, objetivando regularizar a 

flexibilização da jornada de trabalho dos Técnicos Administrativos, os membros da Comissão 30 

horas foram convocados para concluir o processo para posterior apreciação do Conselho Superior 

(CONSUP). Os membros da Comissão demandaram duas reuniões para conclusão dos trabalhos, 

estiveram reunidos na Reitoria nos dias 18 e 31 de julho de 2014, e em uma destas reuniões nos 

coube contextualizar toda problemática, oportunidade em que falamos sobre a necessidade de 

regularização das 30 horas, com necessária observância da legislação vigente, contidas nas 

recomendações da CRUEB e nas manifestações dos pareceres da Procuradoria Federal. 

6.  Contudo, a análise da Comissão deixou de apreciar plenamente as questões legais 

afetas às irregularidades apontadas no relatório de auditoria da CRUEB, sugerindo a concessão 

indistinta (como regra geral) da jornada de 30 horas para TODOS(AS) os(as) servidores(as) 

Técnico-Administrativos e manutenção da folha de ponto como instrumento de registro de 

assiduidade e pontualidade do(a) servidor(a) que realiza jornada reduzida de trabalho, sem redução 

dos vencimentos. É importante ressaltar que a maioria dos Institutos Federais já regularizou a 

flexibilização da jornada de trabalho dos Técnico-Administrativos. E é isso que precisamos fazer, 

REGULARIZAR o que hoje ainda está irregular. 



7.  Diante dos fatos relatados até aqui, submetemos o Processo “30 horas” e os 

questionamentos da CRUEB para Parecer Jurídico da Procuradoria Federal visando posterior 

apreciação pelo CONSUP. Contudo, não foi possível realizar a reunião do CONSUP por falta de 

quórum mínimo, o que motivou a terceira convocação da Comissão 30 horas e o convite aos 

representantes do SINASEFE - Seções Sindicais do IF Baiano, com a expectativa de prestarmos os 

esclarecimentos pertinentes sobre a necessidade de regularizarmos com brevidade a flexibilização 

da jornada de trabalho dos Servidores Técnico-Administrativos no âmbito do IF Baiano. 

8.  Assim, em 10 de outubro de 2014 tivemos a oportunidade de dialogar novamente 

com os membros da Comissão 30 horas e com representantes das Seções Sindicais do SINASEFE, 

estes convidados por nós, sobre o Processo nº 23327.002512/2013-56 (Processo “30 horas”).  

9.  Na reunião do dia 10 dialogamos sobre as minutas elaboradas pela Comissão 30 

horas, pareceres jurídicos da Procuradoria Federal do IF Baiano, requerimentos de servidores da 

Reitoria solicitando redução da carga horária de trabalho sem redução dos vencimentos (nenhum 

destes requerimentos foi deferido ou indeferido) e relatório de auditoria da CRUEB. Além disso, 

propusemos recompor a Comissão, com titulares e suplentes representantes dos dez Campi e 

Reitoria, com objetivo de regularizarmos a flexibilização da jornada de trabalho dos Servidores 

Técnico-Administrativos no âmbito do IF Baiano até 15 de dezembro próximo. Neste sentido, será 

necessário um estudo para identificar e justificar, com base na legislação vigente, as unidades 

administrativas que necessitam de atendimento ao público interno e/ou externo em caráter 

ininterrupto de 12 horas e/ou em três turnos diários. 

10.  Reconhecemos que a flexibilização da jornada de trabalho é legítima e está 

contextualizada num cenário de luta histórica dos profissionais da Educação Pública Federal. 

Defendemos, inclusive, a redução da jornada de trabalho para TODOS os Profissionais da 

Educação, bem como a melhoria dos salários e das condições de trabalho. Permitam-me registrar 

também que na qualidade de gestor, Reitor do IF Baiano, penso que é nossa obrigação fazer o que 

for possível, a luz da legalidade, para valorizar nossos(as) colegas Servidores(as). Mas não adianta 

pensar, dizer ou fazer, é preciso também demonstrar o que vem sendo feito. Assim, num futuro 

breve demonstraremos o que foi feito em prol dos Profissionais da Educação (Técnicos 

Administrativos, Docentes e Pessoal Terceirizado) do IF Baiano.  

11.  Retomando os esclarecimentos desta Nota, acreditamos que uma boa parcela dos(as) 

Servidores(as) do IF Baiano não sabe que a jornada 30 horas foi implementada em nossa Instituição 

de forma inconsequente, sem levar em consideração a legislação que regulamenta e disciplina essa 

matéria. Tal forma de implementação coloca os(as) Servidores(as) Técnico-Administrativos e os 

Diretores(as) Gerais que autorizaram as 30 horas em situação de vulnerabilidade, sujeitos a 

responder por improbidade administrativa, tamanha são as fragilidades evidenciadas. 



12.  Esclarecemos que a Resolução nº 16/2010/CONSUP,  primeiro documento sobre as 

30 horas no IF Baiano, foi aprovada pelo CONSUP sem qualquer análise pela Procuradoria Federal. 

Além disso, verificou-se no processo que não foi realizado estudo prévio para identificar, nos 

Campi e Reitoria, os setores que exigiriam atividades contínuas em regime igual ou superior a doze 

horas ininterruptas, considerando a função do atendimento ao público ou trabalho no período 

noturno, conforme termos do Decreto nº 1.590/95. A redução da carga horária de trabalho, 

indistintamente (como regra geral) a todos os servidores de um órgão, sem atenção aos requisitos 

legais, a exemplo do artigo 3º do Decreto nº 1.590/95, é considerada ilegal. 

13.  É salutar esclarecer também que os(as) Conselheiros(as) do CONSUP e os(as) 

Diretores(as) Gerais não têm competência para autorizar a redução da carga horária de trabalho 

dos(as) Servidores(as) Técnico-Administrativos.  Ademais, não há qualquer autorização (ato 

formal) do dirigente máximo do IF Baiano à época, que garantisse para TODOS(AS) os(as) 

Servidores(as) Técnicos Administrativos a redução da jornada de trabalho em regime de 30 horas. 

14.  É importante esclarecermos também que desde 2010 os representantes dos Técnico-

Administrativos reivindicam a REGULARIZAÇÃO das 30 horas. Constata-se nos autos do 

processo em epígrafe que a Minuta de reestruturação das 30 horas só foi encaminhada para Parecer 

Jurídico da Procuradoria Federal em 25 de outubro de 2013, e mesmo considerando os recorrentes 

pedidos dos(as) Servidores(as) Técnico-Administrativos quanto a urgência e/ou prioridade para 

REGULARIZAR as 30 horas, o parecer supramencionado só foi concluído em 15 de janeiro de 

2014, período de transição da gestão. Ressalta-se que o Parecer Jurídico em tela apresenta as 

recomendações necessárias para regularizar a flexibilização da jornada de trabalho dos Técnicos 

Administrativos no âmbito do IF Baiano. 

15.  Neste contexto, está evidente que, do ponto de vista legal, não é possível 

concedermos em caráter geral a jornada de 30 horas a todos(as) os(as) Servidores(as) Técnico-

Administrativos. É importante destacar que em nenhum momento foi cogitado por esta Gestão 

acabar com as 30 horas. Diferentemente do que tentam disseminar junto à Comunidade Acadêmica, 

o que estamos querendo fazer apenas é REGULARIZAR o que está irregular. 

16.  Em relação ao ponto eletrônico, consideramos que o mesmo se apresenta como uma 

possibilidade de modernização e desburocratização do sistema de controle da frequência dos(as) 

Servidores(as). Nessa perspectiva, o ponto eletrônico não objetiva avaliar produtividade, muito 

menos prender o Servidor(a) no seu ambiente de trabalho. Ressalta-se inclusive que algumas 

Universidades Federais e a maioria absoluta dos Institutos Federais estão implantando o ponto 

eletrônico, especialmente os que regularizaram a flexibilização da jornada de trabalho dos Técnicos 

Administrativos. 



17.  Esta é uma ação que propomos amadurecer e estamos tendo a oportunidade de iniciar 

o aprofundamento do debate com todos(as) os(as) Servidores(as). Reafirmamos o nosso 

compromisso de promover e consolidar uma gestão democrática e transparente, e não seria diferente 

na discussão deste assunto, que como já pontuamos anteriormente, é polêmico, mas nem por isto 

temos o direito de abdicar da coragem necessária para discuti-lo, com vistas a avançar no 

aprimoramento de nossa Instituição, que ao final sairá decerto fortalecida. 

18.  Nesta oportunidade, gostaria de registrar novamente que defendemos a luta pela 

redução da carga horária de trabalho para TODOS os Profissionais da Educação; queremos 

REGULARIZAR as 30 horas; queremos moralizar a gestão do IF Baiano; queremos que o IF 

Baiano seja motivo de orgulho para todos nós. Estamos trabalhando incansavelmente pelo 

fortalecimento e reconhecimento do nosso Instituto como uma instituição pública de Educação que 

oportuniza transformações na vida das pessoas pela inserção social, autônoma, crítica, responsável, 

criativa e proativa. 

19.  Para tanto, contamos com a compreensão e apoio de TODOS(AS) no sentido de 

regularizamos a flexibilização da jornada de trabalho dos Servidores(as) Técnico-Administrativos 

no âmbito do IF Baiano com a, maior brevidade possível, ao tempo que nos colocamos à disposição 

para dialogarmos e construirmos JUNTOS(AS) o IF Baiano que queremos e sonhamos. 

20.  Concluímos esta Nota sugerindo a seguinte reflexão: 

 

	  “[...]	  talvez	  o	  melhor	  seja	  usar	  não	  o	  verbo	  ser,	  mas	  fazer,	  para	  
a	   democracia;	   talvez	   mais	   importante	   do	   que	   algo	   “ser”	  
democrático	   seja	   algo	   produzir,	   gerar,	   democracia”.	   Renato	  
Janine	  Ribeiro	  	  

 

 
 

Atenciosamente, 
 

Uruçuca, 23 de outubro de 2014. 
 
 
 

 
Reitor 

(Gestão 2014-2018) 
 
	  
	  


