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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 
GABINETE/REITORIA

 

Ofício Nº 130/2021/GABINETE.REI/REI

Salvador, 03 de maio de 2021.

Ao
Sr. Matheus dos Santos Santana - Coordenador Geral do SINASEFE-IFBA
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e
Tecnológica SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL IFBA
Fundado em 18 de julho de 1990
CNPJ: 03.658.820/0029-64
Rua Aristides Ático, nº 56 - Barbalho – Salvador-Bahia CEP.: 40.301-220
TEL: (71) 3243-7414 FAX: (71) 3241-3925 
E-MAIL: sinasefeba@uol.com.br
 
 
Assunto: Resposta ao Oficio nº 042/2020/SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL IFBA 

 

Prezado Senhor,

 

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos esclarecer sobre às medidas que estão sendo
tomadas pelo IFBA, respondendo ao solicitado através do ofício acima referenciado:

1 – O IFBA já encaminhou para a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC),
por meio dos canais formais adequados e dentro dos prazos estabelecidos pela SEC, todas as informações
solicitadas pelo Órgão sobre TODOS(AS) os(as) servidores (docentes, TAEs e terceirizados), extraídas
da base de dados do SIGEPE.  

2 – A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) solicitou ao IFBA – assim
como a todas as instituições de Ensino - informações sobre as unidades de lotação de exercício dos(as)
servidores(as) ativos. Ressalte-se que tal critério foi estabelecido pelo Governo do Estado, que
comunicou ao IFBA que cabe ao Município a gerência em relação à logística para a vacinação.

3 – A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) solicitou ao IFBA – assim
como a todas as instituições de Ensino - informações sobre as unidades de lotação de exercício dos(as)
servidores(as) ativos. Ressalte-se que tal critério foi estabelecido pelo Governo do Estado, que
comunicou ao IFBA por meio do Ofício Circular Nº 06/2021 que cabe ao Município a gerência em
relação à logística para a vacinação.

4 - Ciente e sensível às inquietações manifestadas por servidores(as) que residem de
forma provisória (durante a pandemia) ou permanente em Salvador, mas estão lotados(as) em unidades do
IFBA localizadas em outros municípios, a Reitoria do IFBA emitiu o Ofício Nº
121/2021/GABINETE.REI/REI à Secretaria Municipal de Saúde da capital, solicitando “a inserção
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desses profissionais da Educação, na lista de vacinação da cidade de Salvador/BA”. A Reitoria também
encaminhou o Ofício Nº 120/2021/2021/GABINETE.REI/REI à vereadora Marta Rodrigues,
solicitando apoio e esforços da Câmara Municipal de Salvador no sentido de pleitear junto à Prefeitura
Municipal de Salvador “a flexibilização dos protocolos da Secretaria Municipal de Saúde para que os
nomes desses servidores/as sejam acrescidos na lista de vacinação da cidade de Salvador/BA”. Estamos
no aguardo dos desdobramentos destes pedidos.

5- A Reitoria também se reuniu com  outras reitorias de instituições públicas de ensino 
e estamos em tratativas para uma agenda com o secretário de saúde de Salvador para discutir a situação.
com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA).

6. A Reitoria do IFBA junto com mais 11(onze) institituições de Ensino Superior do
Estado da Bahia assinaram o Ofício nº 234/2021 GR UFRB, de 04 de maio de 2021, por meio do
qual solicitam ao Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia, que a
imunização dos/das servidores/as ocorram no município em que residem.  Os/As Reitores/as  também
solicitaram autorização para participar da próxima reunião da diretoria do referido Conselho, no intuito
de explicitar os argumentos detalhados que motivaram o requerimento. 

6 – Foi emitida orientação de que as situações de divergência entre lotação do servidor e
município de residência (exceto aquelas relativas a Salvador, que já foram encaminhadas pela Reitoria)
sejam reportadas às diretorias gerais dos campi onde os(as) servidores(as) estão lotados(as). 

Seguimos prestando as informações necessárias ao momento e à disposição para
esclarecer as dúvidas dos(as) servidores(as) e reafirmamos nosso compromisso de direcionar esforços
institucionais no sentido de buscar alternativas que assegurem a todos(as), e o mais rápido possível, o
acesso à vacinação contra a Covid-19.  

O IFBA está e seguirá se empenhando na direção de adotar medidas institucionais,
estabelecer parcerias e articular caminhos políticos que contribuam para a celeridade no processo de
vacinação dos(as) servidores(as) e da população.

 

Atenciosamente, 

 

Luzia Matos Mota
Reitora

 
 

IFBA, 111 anos transformando vidas pela educação!

 

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em
04/05/2021, às 20:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1846300 e o código CRC BF8C156C.

23278.007210/2020-26 1846300v5

Criado por suzete.pessoa, versão 5 por elislopes em 04/05/2021 20:24:33.

https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/nota-atualizacoes-sobre-vacinacao-de-servidores-as-do-ifba/sei_23278-007210_2020_26-13.pdf

	23278.007210/2020-26
	Ofício 130 (1846300)


