
PORTARIA Nº 757, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006.

INSTITUI  NORMAS  PARA  PRESTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  EM

PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, no uso

da competência que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº

43.415, de 04 de julho de 2003, tendo em vista a necessidade e conveniência de uniformizar os

procedimentos de informação em processos judiciais e administrativos de forma a acautelar os

direitos da instituição,

RESOLVE:

Art.1º - Nenhum servidor do IMA está autorizado a fornecer qualquer tipo de

documento  ou  informação  em  nome da  autarquia,  destinados  a  integrar  processo  judicial  de

qualquer natureza, sem submeter a respectiva minuta ao crivo da Procuradoria da entidade.

Art. 2º - A Procuradoria manterá arquivo das minutas que lhe forem submetidas

nos termos do artigo anterior, bem como dos termos em que forem aprovadas a fim de prevenir

responsabilidades.

Art.3º - Somente podem receber citações, notificações ou intimações judiciais o

Diretor-Geral do IMA, por competência legal, e o Procurador-Chefe por competência delegada.

Art.4º  -  Somente  o  Procurador-Chefe  do  IMA,  ou  outro  servidor  lotado  na

Procuradoria por sua autorização expressa, está autorizado a prestar informações requeridas pela

Advocacia Geral do Estado a respeito de processos judiciais ou administrativos.

Art.5º - A inobservância do disposto nesta Portaria acarretará responsabilidade

pessoal do servidor e sua submissão às sanções previstas na lei nº 869, de 05 de julho de 1952.

Art.6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2006.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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