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O QUE É 

É um planejamento a ser executando, visando o atendimento ao Contingenciamento de Recursos proposto pelo Governo Federal, visando 

adequar o orçamento da Instituição as orientações de cortes. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Com o momento atual de crise que para o Mundo, e em especial o Brasil, faz-se necessário a adoção de medidas que visem a austeridade e 

otimização do orçamento destinado as Instituições Federais, de modo a implementação de uma economia orçamentária, realizada através de 

um contingenciamento da ordem de 30% aplicado sobre o montante total do orçamento anual previsto na LOA 2015. Neste sentido, faz-se 

necessário um exercício contundente e aplicação de medidas que visem a otimização dos recursos, a economia e a sustentabilidade dos 

projetos, na medida do possível, mantendo-se, ou tentando-se manter a qualidade nos serviços desenvolvidos na Instituição. 

 

MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos serão mensurados 2 vezes por ano, em agosto e dezembro e divulgado para toda a comunidade acadêmica. Após as 

mensurações, poderão ocorrer novos ajustes para adequação. 

 

Áreas de Atuação 

1. Energia Elétrica: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

1.1 Verificar consumo histórico de 2013, 2014, 
e 2015 em KW e R$, divididos por áreas 
(sede, aldeia e jiquiriçá); 
 

Dadm/NE
OF 

Traçar ações de 
contingenciamento reais 

Até 30/04 Mensurar o real gasto com energia 
e o aumento de demanda 
energética 

1.2 Lançar Plano de Conscientização de 
Economia; 
 

DG/DAdm/
Dacad 

Implementar 
contingenciamento 
consciente de energia 
elétrica 

Até 30/04 Divulgar no campus as ações de 
economia de energia 

1.3 Reduzir as Luzes dos setores para algo CSL Diminuir o custo com Até 30/04 Diminuir em 10% o gasto com 



em torno de 70% ou ajustar a potência das 
lâmpadas 

energia energia 

1.4 Verificar a rede, e aparelhos elétricos 
(freezers, geladeiras, condicionadores de ar e 
outros) observando perda de cargas e outros 
que possibilitem aumento no consumo 

CSL Diminuir o custo com 
energia 

Até 30/04 Verificação da possibilidade de 
perdas e sinalização de melhorias 

1.5 Ligar os Condicionadores de ar das salas 
administrativas e de professores, somente das 
9:30 as 11:00 e das 13:30 as 16:00 
 

Toda a 
comunidad
e 

Diminuir o custo com 
energia 

Durante o ano 
2015 

Diminuir em 15% o gasto com 
energia 

1.6 Avaliar a necessidade de ligação dos 
condicionadores de ar das salas de aulas e 
auditório 

Docentes 
em sala 

Diminuir o custo com 
energia 

Ano 2015 - 

Desligar os condicionadores de ar, lâmpadas 
e ventiladores quando não tiver ninguém nas 
administrativas e salas de aulas 

Toda a 
comunidad
e 

Diminuir o custo com 
energia 

Durante o ano 
2015 

Diminuir em 5% o gasto com 
energia 

1.7 Desligar os computadores ou pelo menos 
monitores, quando não tiver ninguém 
operando os mesmos nas administrativas, ou 
quando estiver ausente das salas 

Todos os 
Servidores 

Diminuir o custo com 
energia 

Durante o ano 
2015 

Diminuir em 5% o gasto com 
energia 

 

2. Telefone: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

2.1 Verificar consumo histórico de 2013, 2014, 
e 2015 em R$, convencional e Celulares 
Institucionais. 

Dadm/NE
OF 

Traçar ações de 
contingenciamento reais 

Até 30/04 Mensurar o real gasto com 
telefones e o aumento de demanda 
de ligações 

2.2 Realizar apenas ligações a serviço, 
solicitando ainda objetividade nas tratativas 

Telefonista 
e 
portadores 
de celular 
instituciona
is 

Diminuir o custo com 
telefonia 

Durante o ano 
de 2015 

Diminuir em 30% o custo energético 

 

3. Água:  



O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

3.1 Verificar consumo histórico de 2013, 2014 
e 2015 em m3 R$ 

Dadm/NE
OF 

Traçar ações de 
contingenciamento reais 

Até 30/04 Mensurar o real gasto com água e o 
aumento de demanda do insumo 

3.2 Lançar Plano de Conscientização de 
Economia 

DG/Dacad/
Dadm 

Implementar 
contingenciamento 
consciente de água 

Até 30/04 Divulgar no campus as ações 
visando a economia de água 

3.3 Verificar vazamentos na rede e pontos 
críticos 

CSL Verificar possíveis 
pontos de vazamento 
de água 

Até 30/04 Verificação de pontos de 
estrangulamento e de perdas de 
água, possibilitando uma redução 
no consumo 

3.4 Colocar aeradores nas torneiras da 
cozinha 

CSL Diminuir o gasto de 
água na cozinha 

Até 30/04 Economia de 15% no consumo de 
água 

3.5 Colocar limitadores nas pias dos banheiros CSL Diminuir o gasto de 
água nos banheiros 

Até 30/04 Economia de 5% no consumo de 
água 

3.6 Diminuir vazão das descargas dos 
banheiros do campus 
 

CSL Diminuir o gasto de 
água nos banheiros 

Até 30/04 Economia de 8% no consumo de 
água 

3.7 Otimizar a utilização de água nas lavagens 
de veículos e ambientes 

CSL Diminuir o gasto de 
água 

Todo o ano Economia de 2% no consumo de 
água 

 

4. Combustível: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

4.1 Verificar consumo histórico de combustível 
e manutenção em 2013, 2014 e 2015 em R$ 

Dadm/NE
OF 

Traçar ações de 
contingenciamento reais 

Até 30/04 Mensurar o real gasto com 
combustível e manutenção e o 
aumento de demanda dos insumos 
e serviços 

4.2 Reduzir o valor da cota do Ticket Car em 
30% 
 

Dadm/CSL Atender a política de 
contingenciamento 

Até 30/04 Economizar 30% do gasto com a 
ação 

4.3 Intensificar o planejamento das viagens 
técnicas, reduzindo-as aos níveis do corte 
imposto 

Dacad/Coo
rde cursos 

Atender a política de 
contingenciamento 

Até 30/04 Melhorar a logística de viagens e 
atender ao contingenciamento 

4.4 Realizar planejamento intenso das viagens 
a serviço, utilizando-se ao máximo, sempre 
que possível, o transporte rodoviário com 

DG/Dadm/
DAcad 

Atender a política de 
contingenciamento 

Até 30/04 Melhorar a logística de viagens e 
atender ao contingenciamento 



ressarcimento de passagens 

4.5 Indeferir todas as solicitações de 
empréstimo de veículos por instituições 
parceiras, exceto o IFBA campus Valença e 
Centro de Cultura 

DG/Dadm/
CSL 

Atender a política de 
contingenciamento 

Todo o ano de 
2015 

Economia no gasto com 
combustível e diárias para 
motoristas 

 

5. Diárias: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

5.1 Efetuar corte de 60 no valor alocado para 
diárias 

DG/Dadm/
DAcad 

Atender ao 
contingenciamento 

Até 30/04 Economia de recursos para 
atendimento ao Contingenciamento 

5.2 Otimizar o planejamento de viagens com 
aporte de diárias, priorizando as visitas 
técnicas e atividades com alunos e as 
extremamente necessárias ao bom andamento 
das atividades do campus 

DG/Dadm/
DAcad 

Melhorar a logística de 
viagens 

Todo ano de 
2015 

Economia de recursos para 
atendimento ao Contingenciamento 

 

6. Refeitório: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

6.1 Instalar o PAISE para utilização do 
refeitório apenas aos selecionados, para café 
da manhã, almoço e jantar 

Dacad/CA
E 

Otimizar o acesso ao 
refeitório 

30/04 Mensuração das reais 
necessidades dos alunos e 
atendimento ao PAISE 

6.2 Realizar estudo do custo real da refeição 
servida 

Dacad/CA
E 

Mensurar o real custo 
do refeitório escolar 

24/04 Análise precisa do custo do 
refeitório 

6.3 Realizar apanhado e memória dos gêneros 
empenhados e a empenhar para o ano 2015 e 
início das atividades em 2016 (pelo menos 2 a 
3 meses) 

Dacad/CA
E 

Verificação da situação 
atual dos empenhos e 
almoxarifado 

24/04 Programação das solicitações de 
gêneros de acordo com o planejado 
em atendimento ao 
contingenciamento 

6.4 Reduzir para 1 dia a oferta de refeição 
para o projeto Karatê-DO Cidadão, salvo em 
estrita disponibilidade da contrapartida 
acordada com a Prefeitura Municipal de 
Valença 

Dacad/CA
E 

Otimização da oferta de 
alimentos 

24/04 Economia de gêneros alimentícios 

6.5 Otimização dos cardápios, inserindo  
variações de menor custo e de maior 

Dacad/CA
E 

Diversificação do 
cardápio e otimização 

Todo o ano 
letivo 

Economia de gêneros alimentícios e 
otimização da utilização dos 



disponibilidade dos insumos mesmos, atendendo com qualidade 
todo o ano letivo 

6.6 Implantar programa de redução de 
desperdício de alimentos 

CAE Conscientização quanto 
ao desperdício 

Todo o ano 
letivo 

Otimização da utilização dos 
alimentos, redizindo para, no 
máximo 2% o desperdício de 
alimentos 

6.7 Planejar, levando em consideração o corte, 
as atividades extras que necessitem da oferta 
de refeições 

DG/Dacad/
CAE 

Otimizar os eventos 
com demanda de 
refeições 

Todo o ano Enquadrar, no planejamento, as 
atividades extras necessárias que 
demandem refeições e adequá-las 
ao contingenciamento 

 

7. Capacitações: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

7.1 Reduzir o numero de capacitações para o 
nível somente das extremamente importantes 
ao desempenho das atividades do servidor, 
atentando-se, ao máximo de 01 (uma) 
capacitação do servidor no ano, priorizando-se 
as capacitações sem custo, localidades 
próximas que não necessitem deslocamento 
aéreo ou com menores dias de afastamento 

DG/Dadm/
DAcad 

Otimizar os processos 
de capacitação, 
adequando-os ao 
momento financeiro 

Todo o ano Economia de recursos atendendo 
ao contingenciamento proposto, 
visando o menor efeito no programa 
de capacitação 

7.2 Cancelar a possibilidade de custeio de 
inscrições em congressos, simpósios, 
seminários e similares 

DG Atendimento ao 
contingenciamento 
exposto 

Todo o ano de 
2015 

Economia de recursos e 
atendimento ao contingenciamento 

 

8. Auxílio ao estudante 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

8.1 Manter a integralidade do programa de 
monitoria 

DG/Dadm/
DAcad 

Garantir o processo de 
ensino aprendizagem 
dos alunos 

Todo o ano Manutenção do programa com 
aferição dos resultados 

8.2 Reduzir em 20% o programa de bolsas de 
pesquisa e extensão 

DG/Dadm/
DAcad 

Atender ao programa de 
bolsas em consonância 
com o 
contingenciamento 

Todo o ano Manutenção do programa com 
aferição dos resultados 



8.3 Refazer o planejamento das viagens que 
necessitem aporte financeiro ao estudante 
para encaixe a sobra de recursos para a 
rubrica 

DG/Dacad/
Coord. 
Cursos 

Otimizar a aplicação 
dos recursos ao 
máximo, atendendo ao 
extremamente 
necessário aos 
processos de 
aprendizado 

Todo o ano Atender ao contingenciamento, 
proporcionando de forma austera  

 

9. PAISE: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

9.1 Esperar posicionamento do MEC/MPOG 
quanto ao valor que será disponibilizado para 
o campus (resultado dos auxílios apenas após 
a definição) 

DG/Dadm/
DAcad 

Garantir o correto 
programa de aplicação 
dos recursos 

- - 

 

10. Cópias Xerográficas e impressões: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

10.1 Diminuir em 10% o consumo de cópias 
xerográficas, revendo a quantidade de cópias 
para docente e alunos 

DG/Dadm/
DAcad 

Atender ao 
contingenciamento 

Todo o ano 
2015 

Economia de 10% no gasto com a 
ação, sem prejuízo aos serviços e 
aprendizado 

10.2 Utilização, sempre que possível de frente 
e verso de papéis 

Todos os 
servidores/
Reprografi
a 

Atender ao 
contingenciamento 

Todo o ano 
2015 

Economia de 20% no consumo de 
papel 

10.3 Fixação de metas de consumo para os 
setores administrativos 

DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Financeira 

Atender ao 
contingenciamento e 
otimizar ao máximo a 
distribuição de cotas 

Todo o ano 
2015 

Economia de 5% no gasto com a 
ação, sem prejuízo relevante aos 
serviços prestados 

10.4 Visualizar antes as impressões e conferir, 
evitando-se ao máximo reimpressões 

Todos os 
servidores 

Atender ao 
contingenciamento e 
melhorar os índices de 
utilização de cópias e 
papel 

Até 15/05/15 Economia de 1 a 2% na realização 
de impressões e xérox. 



10.5 Desenvolvimento de Plano de Redução 
de Impressões e Xérox, utilizando-se para isso 
um planejamento do que pode ser mantido em 
meio digital e o constante uso do e-mail 
institucional para comunicados e similares 

DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Financeira/
NGTI 

Atender ao 
contingenciamento e 
melhorar os índices de 
utilização de cópias e 
papel 

Até 15/05/15 Economia de 5 a 10% na realização 
de impressões e xérox. 

 

11. Terceirização: 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

11.1 Reduzir em 10% o quadro da ELIZABETE 
e 15% o quadro da ATENTO 

DG/DAdm/
DAcad 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Até 30/05 Economia de recursos 

11.2 Reduzir o gasto com diárias de motoristas 
pela otimização e racionalização das viagens 

DG/DAdm/
DAcad 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Todo o ano de 
2015 

Economia de recursos 

 

12. Despesas com Material de Consumo 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

12.1 Priorizar as atividades letivas e práticas, 
bem como as de manutenção do campus 

DG/DAdm/
DAcad/CS
L 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Todo o ano Economia de recursos 

12.2 Replanejar as atividades de Campo, bem 
como o redimensionamento dos projetos e 
rebanho e a otimização do consumo de ração 

DG/DAcad
/CUEC 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Todo o ano Economia de recursos 

Otimizar as atividades de plantio, otimizando o 
consumo de adubos, sementes, defensivos e 
outros 

DG/DAcad
/CUEC 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Todo o ano Economia de recursos 

 

13. Despesas com Serviços de Pessoa Física ou Jurídica 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

13.1 Replanejar as atividades a serem 
desenvolvidas atrelando-as ao novo 
orçamento disponível para a ação 

DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Financeira 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Até 30/04 Economia de recursos e otimização 
dos serviços 

13.2 Estabelecer plano de prioridades DG/DAdm/ Atender ao disposto no Até 30/04 Economia de recursos e otimização 



DAcad/Co
ord. 
Financeira 

contingenciamento dos serviços 

 

14. Despesas com Investimento (Capital) 

O QUÊ QUEM POR QUE QUANDO RESULTADO ESPERADO 

14.1 Replanejar as aquisições a serem 
realizadas atrelando-as ao novo orçamento 
disponível para a ação 

DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Financeira 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Até 30/04 Economia de recursos e otimização 
das aquisições de equipamentos 

14.2 Estabelecer plano de prioridades DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Financeira 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Até 30/04 Economia de recursos e otimização 
dos serviços 

 

15. Eventos 

15.1 Reavaliar a organização dos eventos 
programados, adequando-os ao novo 
panorama orçamentário 

DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Cursos 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Até 30/04 Economia de recursos e otimização 
da aplicação e promoção de 
eventos 

15.2 Minimizar a execução de eventos, 
priorizando aqueles com menor dispêndio 
financeiro e/ou aqueles com maior fomento 
externo 

DG/DAdm/
DAcad/Co
ord. 
Cursos 

Atender ao disposto no 
contingenciamento 

Até 30/04 Economia de recursos e otimização 
da aplicação e promoção de 
eventos 

 


