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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2004 
 
 

 O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando:  
a necessidade de atualizar o teor da Resolução nº 01/CD, de 05 de janeiro de 1998 e de 
estabelecer critérios gerais para a isenção das taxas de serviços de natureza acadêmica 
e administrativa, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Estabelecer os valores constantes das Tabelas de I a III, anexas, para a 
cobrança das taxas de serviços de natureza acadêmica, administrativa e utilização de 
espaços e equipamentos do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

§ 1º  A atualização desses valores será efetuada com periodicidade mínima de um 
ano, tendo-se como base, índices ou orientações normativas oficiais. 

§ 2º  Poderá, em caráter excepcional, haver atualização em período menor do que 
determina o parágrafo anterior, caso o custo dos serviços prestados assim venham a 
exigir, mediante solicitação acompanhada de demonstração financeira ao Conselho 
Diretor. 

 

Art. 2º  As taxas de serviços de natureza acadêmica, definidas na Tabela I, serão 
utilizadas, prioritariamente, para a concessão de bolsas de pesquisa e trabalho, 
manutenção de acervo bibliográfico ou para outras atividades de auxílio ao aluno de 
caráter social ou educacional.  

§ 1º A isenção das taxas de serviços de natureza acadêmica poderá ser requerida, 
mediante documentos comprobatórios apresentados à Diretoria de Desenvolvimento do 
Ensino- DDE, na Sede ou Departamento de Ensino - DEPEN, nas UNEDs, por: 

I – Servidores do CEFET-BA e seus parentes em primeiro grau; 

II – Alunos, comprovadamente carentes. 

§ 2º  Para efeito da comprovação, de que trata o presente artigo, no seu parágrafo 
primeiro, inciso II, a DDE (Sede) ou o DEPEN (UNEDs) analisará, através de 
documentação pertinente, o atendimento de pelo menos um dos critérios que se seguem: 

I – Renda familiar inferior a três salários mínimos; 

II – Situação de desemprego do chefe da família; 

III – Situação de desemprego do aluno, quando o mesmo for maior e auto-
suficiente financeiramente ou  arrimo de família. 



§ 3º  É vetada, sob qualquer pretexto, a utilização dos valores arrecadados com 
taxas e emolumentos acadêmicos para o pagamento, a título de prestação de serviços, de 
servidores da Instituição. 

 

Art. 3º  As taxas, referentes à execução de serviços administrativos e utilização 
dos espaços e equipamentos, definidas nas Tabelas II e III, serão destinadas à 
manutenção das áreas do CEFET-BA e para a aquisição de equipamentos ou materiais 
de ensino ou pesquisa. 

 

Art. 4º Às Instituições educacionais, artísticas e culturais, públicas ou sem fins 
lucrativos, poderá ser concedida uma redução de até 50% (cinqüenta por cento) dos 
valores da Tabela III. 

Parágrafo Único Será facultado à Instituição, se houver interesse do CEFET-BA, 
creditar os valores devidos, a título de contrapartida, mediante termos de convênio. 

 

 Art. 5º Poderá ser dispensada a cobrança de taxas da Tabela III, na Sede e nas 
Unidades de Ensino Descentralizadas, para eventos científicos, artísticos, culturais ou de 
caráter educacional, para os quais não sejam cobradas taxas de inscrição ou ingressos, 
nas situações a seguir: 

I – Quando o CEFET-BA for o promotor, executor ou parceiro do evento; 

II – Quando realizados por instituições com as quais o CEFET-BA desenvolva 
parcerias; 

III – Quando de uso coletivo somente por servidores ou alunos do CEFET-BA. 

Parágrafo Único Poderá ser concedida isenção de pagamento de taxas, de que 
trata o caput desse Artigo, a critério do Diretor da Unidade, para os casos específicos de 
entidades sem fins lucrativos, cujo evento esteja vinculado  à programa social para o 
atendimento à população de baixa renda. 

 

Art. 6º O valor, para uso de espaços ou equipamentos não previstos nesta 
Resolução, será definido pelo Departamento de Relações Empresarias - DIREP, em 
conjunto com o Setor responsável pelo mesmo, através de planilha específica que deverá 
levar em consideração, no que couber, o que se segue: 

I – Valor de hora/uso do equipamento; 

II – Consumo de energia elétrica no espaço físico e no(s) equipamento(s); 

III – Consumo de água no espaço físico e no(s) equipamento(s); 

IV – Valor de hora/uso do espaço físico; 

V – Valor dos insumos necessários, como por exemplo, óleo, reagentes, papel, 
quando fornecidos pela Instituição; 

VI - Serviços complementares de limpeza, segurança e recepção a terceiros. 

 

Art. 7º Além do disposto nos artigos anteriores, a execução de serviços e a 
liberação dos espaços ou equipamentos, de que trata a presente Resolução, ficam 
condicionadas à disponibilidade da Instituição, de servidores executantes e, sobretudo, 



que seja respeitado o Calendário e o Planejamento Acadêmico e Administrativo da 
Instituição. 

Parágrafo Único Nas atividades abertas ao público, o acesso estará condicionado 
a apresentação de relação dos participantes com documento de identidade ou CPF e a 
identificação do responsável legal direto do grupo solicitante ou organizador. 

 

Art. 8º Todas as taxas, previstas na presente Resolução, serão recolhidas à conta 
única do tesouro, em nome  do CEFET-BA, seguindo as normas vigentes e orientações 
do Departamento de Orçamento e Finanças - DOF.  

 

Art. 9º A Diretoria de Desenvolvimento do Ensino - DDE, o Departamento de 
Relações Empresariais - DIREP, o Departamento de Administração e Patrimônio – DAMP 
e o Departamento de Orçamento e Finanças - DOF na Sede, e o Departamento de Ensino 
– DEPEN e o Departamento de Administração - DEPAD, nas UNEDs, emitirão as 
instruções operacionais necessárias ao cumprimento desta Resolução. 

 

Art. 10. Fica revogada a Resolução nº 01 do Conselho Diretor, de 05 de Janeiro de 
1998. 

 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 
 
 

Rui Pereira Santana 
Presidente do Conselho Diretor  

 


