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Instrução Normativa 57/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 30 de maio de 2022

Revoga a Instrução Norma va IF Baiano nº 47, de 23 de fevereiro

de 2021, que estabelece orientações às unidades do IF Baiano,

quanto à condução remota de pesquisas de opinião, de consultas à

população e das audiências públicas, no âmbito do processo de

realização de Estudo de Demanda (ED), em razão da situação da

emergência de saúde pública de importância internacional,

decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de 27/04/2022, Seção 2, página 01, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990,

e CONSIDERANDO:

- o teor do Processo n° 23327.252749.2020-13, de 23 de setembro de 2020;

- o que consta n Portaria GM/MS Nº 913, de 22 de abril de 2022; e 

- o que consta na Instrução Norma va SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º  Revogar a Instrução Norma va IF Baiano nº 47, de 23 de fevereiro de 2021, que estabelece

orientações às unidades do IF Baiano, quanto à condução remota de pesquisas de opinião, de consultas à

população e das audiências públicas, no âmbito do processo de realização de Estudo de Demanda (ED), em

razão da situação da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo

coronavírus (COVID-19).

Art. 2º  Esta Instrução Norma va entra em vigor na data de sua assinatura.
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