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Portaria Normativa 3/2022 - VAL-DG/RET/IFBAIANO, de 8 de

julho de 2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do Cartão Vacinal atualizado para acesso

ao Campus Valença, em decorrência do aumento de casos de Covid-19 nos discentes e

servidores do Campus.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

- CAMPUS VALENÇA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 286, de

18/03/2022, publicada no DOU de 21/03/2022, e de acordo com as disposições contidas na

Lei nº 11.892, de 29/12/2008, na Lei nº 8.112/1990, no Regimento Geral do IF Baiano e na

Portaria Normativa 13/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de março de 2022,

CONSIDERANDO:

- as orientações do Comitê Local de enfrentamento à Pandemia de Covid-19;

- o aumento de casos de Covid-19 entre estudantes e servidores;

- o período de inverno, quando aumentam os casos gripais, que se confundem com casos de

Covid-19;

- a necessidade de preservar a saúde da comunidade acadêmica, mediante prevenção e

adoção de medidas que evitem a propagação da Covid-19 no ambiente institucional;

RESOLVE:

Art. 1o Informar que a partir do dia 22/07/2022 o acesso ao Campus Valença só será

permitido com a apresentação do Cartão Vacinal atualizado com a vacina contra a COVID-

19, ou seja, para servidores, estudantes e membros da comunidade externa, de acordo com

o Plano de Imunização do Ministério da Saúde.

Art. 2o Esta Portaria Normativa entrará em vigor em 22 de Julho de 2022 e permanecerá por

tempo indeterminado.

Geovane Lima Guimarães

Diretor Geral
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