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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 3086/IFAL, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

A SUBSTITUTA DO REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS,
nomeado pela Portaria nº. 2.970/GR/IFAL, de 20 de setembro de 2021, publicada no
DOU de 22 de setembro de 2021, Seção 2, p. 19, no uso de suas atribuições legais e
o que consta no Processo nº 23041.005410/2022-80,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
DEPARTAMENTO  DE  ORÇAMENTO  E  FINANÇAS,  ligado  ao  Campus  Maceió,
atendimento  ao  público  no  horário  de  07h  às  19h,  configurando  12  horas
ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime de turnos ininterruptos ou escalas:

1 -Concessão de ajuda de custo, atendimento a discentes, atendimento
a pais de alunos: Atendimento aos discentes para instrução da abertura do processo
de solicitação dessas ajudas de custo, quanto para eventuais correções e/ou inclusão
de documentações de processos administrativos já abertos.

2 - Atividade Colaborativa Inter setorial. Assessoramento prioritário à DA
e à  Direção Geral,  como também eventualmente à  demais  Diretorias.  Atividade
Colaborativa  junto  à  Reitoria:  Consulta  da  situação  fiscal  das  empresas,
planejamento,  controle  e  execução  do  orçamento  da  unidade,  fornecimento  de
informação da execução orçamentária, elaboração de formulário para o planejamento
de despesas e receitas próprias da unidade.

3 - Atendimento à Fornecedores: Informações sobre emissão de notas
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de empenho, liquidação, pagamentos e retenções de impostos.

Art.  3º  O  atendimento  ao  público  será  distribuído  entre  os  três
servidores do setor:

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, matrícula SIAPE nº 2019004;

LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA, ocupante do cargo de
Técnico em Contabilidade, matrícula SIAPE nº 1966756;

ISLANE GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de CONTADORA, SIAPE
nº 1812242.

Art. 4º Fica Revogada a Portaria n°1328/IFAL, de 25 de abril de 2022.
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