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PORTARIA IMA Nº 2.003, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

Institui, no âmbito da Controladoria Seccional do 
Instituto Mineiro de Agropecuária – CSEC IMA, força-
tarefa para execução de atividades inerentes à 
defesa do patrimônio público, ao controle interno, à 
auditoria, à correição administrativa, ao incremento 
da transparência e do acesso à informação e ao 
fortalecimento da integridade e da democracia 
participativa, e dá outras providências. 
 

  O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 12 do Decreto nº 47.859, de 07 de fevereiro de 2020, e 
  
  CONSIDERANDO o disposto no art. 15 do Decreto nº 47.859, de 07 de fevereiro de 
2020;  
   
  CONSIDERANDO as atividades elencadas no Plano de Atividades de Controle 
Interno – PACI do ano de 2020 do IMA; e 
 
  CONSIDERANDO o número insuficiente de horas disponíveis de mão-de-obra para 
execução de tais atividades; 
 
  R E S O L V E: 
 
  Art. 1º. Fica instituída força-tarefa para execução de atividades inerentes à defesa 
do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria, à correição administrativa, ao 
incremento da transparência e do acesso à informação e ao fortalecimento da integridade e da 
democracia participativa no âmbito da Controladoria Seccional – CSEC do IMA. 
 
  Art. 2°. A força-tarefa de que trata este artigo será composta pelos seguintes 
servidores, integrantes do quadro de pessoal do IMA: 

a) Cleber dos Santos, masp. 1017882-0; 
b) Elaine Alves Franco, masp. 0904418-1; 
c) Lilian Costa Damasceno, masp. 1017753-3. 

 
  § 1º Os servidores acima identificados desempenharão suas funções sob o 
comando do titular da CSEC e do Núcleo de Correição Administrativa – NUCAD do IMA, no 
período de 08 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, podendo esse prazo ser 
prorrogado a critério do Diretor-Geral do IMA. 
 
  Art. 3º. Para execução das atividades mencionadas no art. 1°, os servidores 
relacionados no art. 2° deverão apresentar-se ao titular da CSEC e do NUCAD, por meio remoto, 
em até 02 dias úteis após a publicação desta Portaria, para obtenção de orientações acerca das 
tarefas a serem exercidas. 
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  § 1º. As tarefas a que se refere o caput deverão ser exercidas por meio de trabalho 
remoto, e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema Eletrônico de Informação – SEI!MG. 
 
  § 2º. Os servidores relacionados no art. 2° deverão assinar Termo de 
Confidencialidade, que será apresentado pelo titular da CSEC, visando garantir o sigilo total das 
informações obtidas na execução das atividades mencionadas no art. 1°.  
  
  § 3º.  O não cumprimento do disposto no § anterior enseja a abertura de processo 
administrativo disciplinar, para apuração de responsabilidade.  
 
   Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

IMA, Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020.  
 

Thales Almeida Pereira Fernandes 
Diretor-Geral 

 
 

 

 

 

  


