
PORTARIA Nº 138/94, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994.

CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

O  DIRETOR-GERAL  DO   INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso I, e
o Anexo II, inciso I, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  constituída  Comissão  de  Sindicância  para  apurar  a
situação funcional dos servidores José Luiz Ferreira e Francisco de Fátima Tolentino,
matrícula nº 30.193-7 e 30.1259-5, respectivamente, ocupantes da Função Pública de
Agente  Sanitário,  lotados  no  Escritório  Seccional  de  Espinosa  com  exercício  no
município de Monte Azul, em razão de fato ocorrido no recinto da repartição.

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

  I - Dra. Terezinha Malta da Silva, matrícula nº 80.028-3, Técnico de
Nível Superior/ Advogada;

 II - Dr. Raimundo Rodrigues Avelar, matrícula nº 30.961-0, Delegado
Regional de Montes Claros; e 

III  -  Dr.  José  da  Silva  Xavier,  matrícula  nº  30.365-4,  Assistente
Técnico.

Art. 3º - Ficam os servidores, mencionados nesta Portaria, afastados
de suas funções,  sem prejuízo  dos vencimentos e vantagens dos seus cargos e à
disposição da Comissão, até a data da apresentação do Relatório à Diretoria Geral.

Art. 4º - À Comissão são conferidos poderes para realizar diligências
que  se  fizerem  necessárias  para  a  elucidação  dos  fatos,  competindo-lhe  ouvir  o
denunciante,  o  denunciado  e  suas  respectivas  testemunhas,  realizar  acareações  e
requisitar  documentos,  se  necessário,  de  qualquer  organismo  público  ou  particular,
certidões, informações, exames e perícias, bem como adotar qualquer procedimento
indispensável à ultimação de suas finalidades.

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) 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 Geral .



Art. 6º - 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 6 (seis) dias do mês de setembro de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-geral


