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PORTARIA N.º 123, de 19 de Dezembro de 2014. 

A DIRETORA GERAL “PRO TEMPORE” DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS 

CONFRESA, no uso suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 1.591, de 28 de 

agosto de 2014, considerando o Relatório que Regulamenta o Funcionamento do Restaurante 

do Campus Confresa, reestruturação pela Comissão designada pela Portaria Nº 102, de 07 de 

outubro de 2014, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Instituir o Regulamento de Funcionamento do Restaurante conforme as 

diretrizes estabelecidas nesta Portaria. 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

 Art. 2º. O Restaurante do campus Confresa do Instituto Federal de Mato Grosso 

(IFMT) tem função social e não visa lucros, tendo por finalidade: 

 I - Fornecer alimentação balanceada que atenda às necessidades nutricionais básicas 

de seus usuários; 

 II - Manter estreita relação com os usuários visando oportunizar o constante 

aprimoramento dos serviços prestados;  

 III - Favorecer o desenvolvimento de programas de educação nutricional e sanitária; 

 IV - Atuar prioritariamente como um dos instrumentos de política de permanência 

estudantil. 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO 

 

 Art. 3º. O Restaurante oferecerá três refeições diárias aos estudantes: 

  I - café da manhã; 

 II – almoço; 

 III – jantar. 

  

 § 1º. As refeições mencionadas nos incisos anteriores serão oferecidas de acordo com 

os dias e horários especificados abaixo: 

 

 I – De Segunda a Sexta-feira: 

 a) Café da manhã: de 6h30 às 7h; 
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 b) Almoço: de 11h40 às 13h; 

 c) Jantar: de 18h30 às 19h30; 

 

 II – Sábado, Domingo e Feriado: 

 a) Café da manhã: de 7h30 às 8h; 

 b) Almoço: de 11h40 às 12h40; 

 c) Jantar: de 18h30 às 19h30. 

  

 § 2º. O café da manhã, mencionados nos incisos I do caput deste artigo, será oferecido 

exclusivamente aos estudantes em regime de internato e contemplados com auxílio 

alimentação. 

 

 § 3º. Excepcionalmente, por motivo de força maior, poderá o restaurante deixar de 

oferecer seus serviços habituais, obrigando-se o responsável a comunicar esse fato aos 

usuários, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas antes da paralisação do restaurante, salvo em 

situações de emergência ou calamidade pública. 

 

 Art. 4º. O restaurante oferecerá o almoço e o jantar aos servidores e alunos 

regularmente matriculados e prestadores de serviços terceirizados contínuos. 

 

 Parágrafo único: A alimentação aos visitantes e prestadores de serviços esporádicos 

será fornecida somente mediante autorização da direção geral. 

 

 Art. 5º. Quando houver necessidade, o restaurante estabelecerá os dias em que o 

mesmo permanecerá fechado para revisão de seus equipamentos e máquinas, submetendo esse 

calendário à aprovação da Coordenação de Assistência ao Educando para posterior divulgação 

à comunidade escolar. 

 

 Art. 6º. Ao usuário do Restaurante poderá ser solicitado a apresentação, no momento 

da pesagem, de Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou carteira de 

cadastro no Restaurante. 

 

 Art. 7º - O prato proteico será servido por algum funcionário da empresa contratada 

para confecção dos alimentos ou um monitor do restaurante. 

 

 Art. 8º - Caso haja desperdício de alimentos pelos usuários do restaurante, será 

cobrado uma taxa referente ao valor de 01 refeição. 

Parágrafo único: será adotado um livro de registro que ficará sob responsabilidade da 

coordenação do restaurante onde será registrado as situações em que haja desperdício de 

alimentos, devendo ser assinado pelo usuário que cometer o desperdício, por um representante 

do CAE e pela coordenação do restaurante. 
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CAPÍTULO III 

DAS NORMAS DE VALORES DE PAGAMENTO  

  Art. 9º. Cada usuário será cadastrado previamente e receberá um código identificador 

único, de uso pessoal e intransferível. A inserção de créditos ocorrerá através de recolhimento 

de valores via Guia de Recolhimento da União – GRU. 

 

 Art. 10º. O usuário estudante poderá acumular no máximo o valor de até R$ 30,00 

(trinta reais) negativo em seu código, sendo gerado uma GRU pela coordenação do 

restaurante à pessoa que estiver com este débito. Ficando o usuário obrigado a quitar o débito 

num prazo de dez dias para continuar usar o restaurante.  

 

 § 1º. A inserção de valores recolhidos será feita manualmente. Qualquer dúvida poderá 

ser esclarecida juntamente com a coordenação do restaurante. 

 

 § 2º - Será criado um sistema para notificar os devedores, que será registrado no 

sistema do Restaurante. 

 § 3º. Aos usuários que são servidores do campus Confresa e aos usuários terceirizados 

não será permitido o acúmulo de valor negativo em seu código. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO 

 

 Art. 11. São direitos do usuário: 

 

 I – Utilizar os serviços do restaurante, observadas as normas fixadas para essa 

finalidade; 

 II – Apresentar reclamações à Coordenação do Restaurante, desde que fundamentadas 

e por escrito; 

 III – Conhecer e ter acesso a este regulamento. 

  

 Art. 12. São deveres do usuário: 

 

I – Zelar pela higiene pessoal e das dependências do restaurante, quando dele se 

utilizar; 

II – Responder, perante a instituição, por danos ou prejuízos que causar ao Restaurante; 

III – Portar-se, nas dependências do restaurante, segundo as normas de boa educação, 

higiene e companheirismo; 

IV – Apresentar-se sempre convenientemente trajado, não sendo permitido: 

a) Usuário sem camisa; 

b) Usuário com trajes de banho; 

c) Usuário com cabelos desatados durante permanência no restaurante. 
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V – Respeitar e manter a ordem no Restaurante, convivendo em harmonia com os 

demais usuários; 

VI – Não entrar com animais nas dependências do restaurante, salvo cão guia. 

VII – Comunicar à coordenação do restaurante as irregularidades observadas ou que 

tenha conhecimento, por escrito; 

VIII – Respeitar e acatar as normas internas do campus, bem como as específicas no 

Regimento Disciplinar do Corpo Discente do campus Confresa; 

IX – Respeitar a ordem da fila;  

X – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

XI – Consumir o alimento exclusivamente nas dependências do restaurante. 

 

CAPÍTULO V 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

 Art. 13. São infrações passíveis de sanções aos usuários: 

  

 I – Retirar das dependências do restaurante talheres ou outros objetos sem autorização 

por escrito expedida pela Coordenação do Restaurante; 

 II - Os atos ou ações de desrespeito ou desacato, físico ou moral, praticados nas 

dependências do restaurante; 

 III – O não cumprimento do Regimento Disciplinar do Corpo Discente do campus 

Confresa; 

 IV – O aluno com bolsa alimentação que emprestar seu código para que outros alunos 

possam registrar suas refeições, a ele será imputada sanção disciplinar. 

 

 Art. 14. As sanções disciplinares aplicáveis aos usuários do restaurante são aquelas 

previstas no Regimento Disciplinar do Corpo Discente do campus Confresa e Organização 

Didática do IMT. 

 

CAPÍTULO VI 

DA FIXAÇÃO DOS VALORES DAS REFEIÇÕES 

 

 Art. 15. O valor das refeições será fixado por ato da Direção Geral do Instituto 

Federal de Mato Grosso, campus Confresa ou por instância superior a este, de acordo com 

informações de custos fornecidas pelo Departamento de Administração e Planejamento. 

   

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

 Art. 16. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação do 

Restaurante e/ou Coordenação de Assistência ao Educando e pelo Diretor Geral do campus, 

quando couber, obedecendo aos trâmites legais. 
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 Art. 17. Cabe à Coordenação do Restaurante e à Coordenação de Assistência ao 

Educando cumprir e fazer cumprir este regulamento, bem como divulgá-lo nos principais 

acessos do restaurante. 

 

 Art. 18. Aglutinam-se a este regulamento, as disposições contidas no Regimento 

Disciplinar do Corpo Discente do campus Confresa e Organização Didática do IFMT quando 

as questões tratarem de assuntos exclusivamente discentes.  

 Parágrafo Único: Aos servidores aplicam-se as disposições contidas na Lei n. 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990 e no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. 

  

 Art. 19. A nomeação dos responsáveis pela verificação do peso das refeições e demais 

atividades da monitoria serão feitas através de edital de monitoria interno do campus. 

  

 Art. 20. Todo processo de emissão de certificado, transferência de matrícula e demais 

processos ficam vinculados a emissão de declaração de negativa de débitos a ser emitida pela 

coordenação do restaurante. 

 

 Art. 21. Revoga-se a Portaria Nº. 108 de 24 de Outubro de 2014. 

 

Art. 22. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 23. Cientifiquem-se e cumpram-se. 
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ANEXO I 

 

 

TABELA DE PREÇOS DO RESTAURANTE 

TIPO DE USUÁRIO VALOR DA REFEIÇÃO 

ESTUDANTE R$: 3,50/KG 

SERVIDOR R$: 7,50/KG  

VISITANTE R$: 15,00/KG 

 

 


