
 

  APÊNDICE F - CAMPUS ITABAIANA 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA – ORÇAMENTO IFS/2022  

4.1.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO CAMPUS ITABAIANA – VIGÊNCIA 01/08/2022 A 
30/12/2022 

 
     

AÇÃO DE 
CONTROLE 

ESTRATÉGICA 
0 que fazer? 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
Como fazer? 

 

RESULTADO ESPERADO 
Reitoria/Campi (por que fazer) 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA 
ATIVIDADE 

MONITORAMENTO 
quem 

quando 
STATUS da 
execução 

 

 
Redimensionar as 
despesas de custeio 

e investimento 

Restringir o uso dos aparelhos de refrigeração, tanto no setor 
administrativo quanto nos ambientes de ensino, em horários 

específicos determinados pela gestão, inclusive atribuindo a um 
colaborador a responsabilidade de monitorar o cumprimento da 

medida restritiva  

economia estimada de R$ 
60.649,50/mês 

Direção-
Geral/Gerência de 

Administração/Gerênci
a de Ensino 

Imediato 
Em 

andamento 

Direção-
Gera/Gerência 

de 
Administração/

Gerência de 
Ensino 

Autorizar ao responsável pelo monitoramento do uso dos aparelhos, 
em caso de descumprimento da restrição, desligar a chave geral e 

religar nos horários  estabelecidos  

adequação da disponibilidade 
orçamentária a demandas 

prioritárias prioritárias da unidade 

Direção-
Geral/Gerência de 

Administração 

Imediato Em 
andamento 

Manter a racionalização do uso da água para limpeza de ambientes 
por meio de poço antesiano.  

economia considerável do 
pagamento da conta de água à 
concessionária, o que contribui 

para cumprir as necessidades do 
Campus dentro do limite. 

Gerência de 
Administração 

Imediato Realizada 

Manter a restrição do uso de veículos oficiais de forma geral (para 
uso em visitas técnicas, limitar ao Estado de Sergipe), conforme já 

adotado 

economia no consumo de 
combustível e nos custos  de 

manutenção da frota da unidade 

Direção-
Geral/Gerência de 

Administração 
Imediato Realizada  

Restringir o pagamento de diárias e passagens, mantendo-se o 
pagamento restrito apenas a 3 (trés) docentes compartilhados para 
atender a demanda das aulas 

adequação da disponibilidade 
orçamentária às demandas 

prioritárias da unidade 

Direção-
Geral/Gerência de 

Administração/Gerênc
ia de Ensino 

Imediato 
Em 

andamento 

Manter a suspensão de realização de capacitações presenciais, 
inclusive no próprio estado de Sergipe 

adequação da disponibilidade 
orçamentária às demandas 

prioritárias da unidade 
Direção-Geral Imediato Realizada 

Restringir o empenho de material de consumo (expediente e 
manutenção), ao montatne estritamente necessário à finalizçaão do 

exercício  financeiro de 2022 

adequação da disponibilidade 
orçamentária às demandas 

prioritárias da unidade 

Gerência de 
Administração 

Imediato 

Em 
andamento 

Reavaliar o processo de 
implementação do 
Programa de Gestão 

Estabelecer que aqueles que não aderiram ao Programa de 
Gestão implementado na unidade, estão enquadrados, a partir do 
período estabelecido pelo plano de contigência, no turno corrido 
de 7h às 13h, com a obrigatoriedade de apresentar o certificado 

de curso de capacitação como complementação da carga horária. 

elevação do nível de capacitação 
dos servidores 

Direção Geral e 
Chefias  imediatas 

Imediato Em 
andamento 

Responsáveis: 
Direção- Geral 

e Chefias 
imediatas 

Redimensionar as 
despesas de Assistência 

Estudanti 

Ratificar a reavaliação de valor e de número de parcelas do 
beneficio, em razão do orçamento disponível 

adequação da disponibilidade 
orçamentária a demandas 

assistência estudantil 

Ger  
 

 

 
 

 
 

 

 
Ger ênci a de Ensi no 

Gerência de Ensino GG 

 
 

 

Imediato 
Em 

andamento Gerência de Ensino 

Itabaiana/SE, 04 de agosto de 2022 
 

______________________________ 
Diretor-Geral IFS/Campus Itabaiana  
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