
PORTARIA Nº 304/98, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1998.

CONSTITUI  COMISSÃO  ESPECIAL  PARA  AVALIAÇÃO  E
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso I, do Decreto
nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  constituída  Comissão  Especial  para
promover a avaliação e alienação de veículos e bens móveis considerados inservíveis para a
Autarquia, através de Leilão Público com a observância dos preceitos legais contidos na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na Lei Estadual nº 9.444, de
25 de novembro de 1987.

Art. 2º - A Comissão, a que se refere o artigo anterior, é
composta dos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

I – Antônio Carlos Vasconcelos,  Analista da
Administração/Economista  – matrícula nº 80.106-9;

II – Célio Augusto Martins Lima, Analista de
Apoio Técnico/Engenheiro Civil - matrícula nº 80.228-6;

III – Ricardo Pimenta de Oliveira, Analista da
Administração/Administrador -  matrícula nº 80.598-6;

IV – José da Silva  Xavier,  Analista  Técnico
em  Agropecuária  -   matrícula  nº  30.365-4,  que  exercerá  a  função  de  suplente,  com  a
finalidade  de  substituir  os  membros  indicados  nos  itens  II  e  III  deste  artigo,  em  suas
ausências e/ou impedimentos.

Art.  3º  -  À  Comissão  são  conferidos  poderes  para
solicitar informações, documentos e apoio administrativo de outras unidades de serviço desta
Autarquia, visando a plena realização dos seus trabalhos.

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias,  a  contar  da  data  da  publicação  desta  Portaria,  para  a  Comissão,  ora  constituída,
concluir  os  seus  trabalhos  e  apresentar  o  Relatório  final  à  Diretoria  de  Administração  e
Finanças.

      Art.  5º  -  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de sua
publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -  IMA, em
Belo Horizonte, aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 1998.
 

Eduardo Antônio P. Campelo
Diretor-Geral
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