MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus Bacabal

RESOLUÇÃO Nº 20/2020 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Aprova a Norma Interna para
uso de chaves de acesso as
dependências

do

Campus

Bacabal
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS BACABAL, no uso de suas atribuições consagradas na

Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018; e,
considerando o que consta no Processo n° 23249.068227.2019-63;
considerando a decisão do plenário deste Conselho Diretor na 6ª Reunião Ordinária de 24 de
setembro de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Norma Interna para uso de chave de acesso as dependências do Campus Bacabal,
conforme Norma Interna (NI-001) em Anexo.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua
assinatura.
Art. 3° Publique-se no Boletim de Serviços.
(Assinado eletronicamente)
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Presidente
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FINALIDADE

1.1. Estabelecer critérios e procedimento para utilização, ressarcimento, guarda, controle e entrega
de chaves de acesso às dependências do IFMA-Campus Bacabal.
2.

OBJETIVOS

2.1. Normatizar o uso de chaves de propriedade do IFMA-Campus Bacabal, considerando a
necessidade de uniformizar e disciplinar os procedimentos referentes ao controle de chaves e
diminuir custos em virtude de perda ou extravio, bem como garantir a segurança da comunidade
e a preservação do patrimônio da instituição.
3.

COMPETÊNCIAS

3.1. Compete à Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial (CPGP), controlar a
disponibilização das chaves das dependências do IFMA-Campus Bacabal, conforme
procedimentos previstos nesta norma.
3.2. Compete ao Vigilância Ostensiva a guarda, entrega e recebimento de chaves das dependências
do IFMA-Campus Bacabal, conforme procedimentos previstos nesta norma.
3.2.1 Exceto chaves das salas de aula e laboratórios
3.3. Compete aos Assistentes de alunos o controle das chaves das salas de aulas e laboratórios
conforme necessidade dos professores e técnicos de laboratórios, devendo realizar esse controle
em livro de registro próprio.
3.4. Compete a Diretoria de Administração e Planejamento supervisionar a aplicação das
determinações desta Norma Interna.
4.

PROCEDIMENTOS

4.1. O empréstimo, a entrega e a devolução de chaves serão realizadas na portaria do campusBacabal e registradas no Módulo de controle de Chaves do Sistema Único de Administração
Pública (SUAP).
4.1.1. A relação de salas e os servidores autorizados para acessá-las serão definidas em Ordem de
Serviço da Diretoria-Geral.
4.1.2. No ato de entrega e devolução das chaves deverá ser realizado mediante leitura biométrica.
4.2. A solicitação de cópia deverá ser registrada em formulários próprios, conforme modelos anexos.
4.2.1. A CPGP disponibilizará a chave de acesso ao ambiente de atuação do servidor, o qual será
responsável pela sua posse e guarda por período integral enquanto optar por ter a posse da cópia
da chave, não sendo permitido a confecção de cópias pelo próprio servidor.
4.2.2. Eventuais ocorrências em virtude do uso não autorizado pela CPGP serão de responsabilidade
do servidor que assinou o termo de recebimento de chaves do setor.
4.2.3. Os funcionários de empresas terceirizadas (vigilantes, motorista e serventes de limpeza) não
estão autorizados a viabilizar o acesso a ambientes ou emprestar chaves que estão sob sua
responsabilidade.
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4.2.3.1 Aos terceirizados, na necessidade de trabalho fora do horário de expediente do setor, será
dado acesso mediante autorização prévia junto ao setor CPGP.
4.2.3.2 Em caso de ausência de servidor responsável pela assistência de aluno em virtude de férias,
afastamento ou qualquer outra situação omissa, as chaves ficarão junto a Vigilância Ostensiva do
campus para retirada mediante autorização prévia dada pela DDE e por tempo determinado até que
se normaliza as atividades do setor de assistência de alunos.
4.2.4. Em caso de mudança de setor, de Campus ou desligamento da instituição, o servidor
devolverá ao CPGP a chave sob sua responsabilidade, mediantes assinatura em formulário
próprio (Anexo).
4.2.4.1. A não devolução da chave implicará o ressarcimento do valor correspondente ao erário
conforme item 6.
4.2.5. Caso seja necessária a substituição de fechaduras, esta será realizada pela CPGP, que aplicará
no que couber o disposto no item 4.2.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. É de responsabilidade do servidor a abertura e o fechamento dos ambientes de sua atuação.
5.2. Compete ao CPGP:
I. Auxiliar a vigilância a organização dos claviculários sob responsabilidade;
II. Auxiliar na produção e atualização de sobre empréstimo e devoluções;
III. Guardar em seus domínios a cópia da chaves com a identificação de onde pertence.
IV a organização e distribuições das chaves aos setores responsáveis conforme estabelecido nesta
norma;
V Fornecer cópia de chaves de ambientes somente a servidor ou prestador de serviço lotado no
campus por meio de registro em formulário próprio, autorizado pela chefia imediata;
V.I Reiteras, regularmente, a necessidade de se ter o máximo cuidado com a posse de chaves, bem
como a relevância de se manterem as portas e janelas fechadas e trancadas quando o último
funcionário ou servidor sair de seu local de trabalho, utilizando-se, para tanto, de comunicação via
mensagem eletrônica, intranet e/ou campanhas de conscientização.
5.3. Compete a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), em caso de desligamento ou alteração de
lotação de servidor, comunicar o fato, tempestivamente a CPGP, a fim de que se proceda à
conferência das chaves dos ambientes e mobiliários sob responsabilidade do servidor.
5.4. No caso de prestador de serviço, a responsabilidade de comunicação é do preposto ou fiscal do
respectivo contrato.
6. RESSARCIMENTO DE VALORES DAS CHAVES
6.1. O ressarcimento do valor das chaves, decorrente de solicitação de cópia extra, perda, extravio ou
não devolução observará o seguinte:
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6.2. Os cursos relativos à confecção de cópia extra de chave, após autorização do responsável do setor
requisitante, serão ressarcidos pelo usuário, mediante o pagamento de taxa a ser cobrada por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU), em valor correspondente à cópia;
6.3. Os custos relativos a reposição pela não devolução, nos casos previstos no item 4.2, serão de
responsabilidade do usuário da chave.
6.4. O pagamento da GRU será efetuado exclusivamente no Banco do Brasil.
6.5. A comprovação do pagamento da taxa ocorrerá mediante apresentação de quitação da GRU à
CPGP.
6.6. Caso não seja efetivado o pagamento, o servidor, funcionário ou prestador de serviço poderá ser
inscrito em dívida ativa da União.
6.7. Fica dispensado o pagamento de cópia de chave no caso de roubo ou furto, mediante apresentação
de boletim de ocorrência policial, ou em caso de reposição da mesma.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Administração e Planejamento.
7.2. Essa Norma Interna entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Diretor, revogadas
as disposições em contrário.
8. ANEXOS – FORMULÁRIOS
Anexo I - Termo de Solicitação de Cópia de Chaves

INSTITUTO FEDERAL
Maranhão
Campus Bacabal

Assinado de forma digital
por MARON STANLEY SILVA
OLIVEIRA
GOMES:00302814310
Dados: 2020.09.30 09:25:46
-03'00'
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ANEXO I
TERMO DE SOLITIAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES

Solicito uma (01) cópia da chave da porta de acesso à(s) sala(s) de número(s),
______________________________________________________________, comprometendo-me
em ressarcir o desembolso mediante pagamento de taxa a ser cobrada por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), em valor correspondente a chave de que terei posse.
Justificativa
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________________
Autorização da chefia imediata: _____________________________________________
Em _____ de ________________________ de 20____

