
PORTARIA Nº 194/95, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo
19, inciso I, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, que contém o Regulamento da
Autarquia,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  atribuída  ao Superintendente  Administrativo,
observadas  as  normas  legais  regulamentares  pertinentes,  competência  para  examinar  e
decidir sobre os seguintes atos: 

I - concessão de qüinqüênio e trintenário;
II - licença-saúde, casamento, luto, serviço militar e trânsito;
III - concessão de férias regulamentares e férias-prêmio;
IV - licença sem vencimento, quando se tratar de assistência

à pessoa da família;
V - autorização para averbação de tempo de serviço;
VI  -  processamento,  autorização  e  expedição  de  título

declaratório de férias-prêmio, bem como sua conversão em pecúnia;
VII  -  abono de falta de servidor  em decorrência de prova,

quando atestada pelo estabelecimento escolar;
VIII - abono de família e seu cancelamento;
IX - autorização para afastamento de servidor para promover

campanha eleitoral;
X - deferimento de pedido de averbação em dobro de férias-

prêmio não gozadas e não percebidas em pecúnia, para fim de contagem de tempo de
serviço e de pagamento de adicional de qüinqüênio e trintenário;

XI  -   homologação  de  atos  de  julgamento  da  Comissão
Permanente de Licitação;

XII  -  assinatura  de  atos  de  substituição  durante  o
afastamento do titular de cargo em comissão;

XIII  -  autorização  para  pagamento  de  resíduos  de
vencimentos e de conversão de férias-prêmio em pecúnia, decorrentes de falecimentos do
sevidor;

XIV - concessão de benefícios relativos a horário especial e
à opção de vencimentos;

Art. 2º - Ficam convalidados os atos objeto desta delegação
de competência, praticados a partir de 11 (onze) de dezembro de 1995.



Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação e
revoga as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 163/95, de 19 de abril de
1995.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA,  em Belo
Horizonte, aos 26 (vinte e seis) de dezembro de 1995.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral

 


