
PORTARIA Nº 012/92.

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  atribuído  ao  Chefe  da  Divisão  Administrativa  e
Financeira, observada a legislação e regulamentação pertinentes, a 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 e adiantamento de férias regulamentares e férias-

prêmio;
IV - licença para tratamento de pessoa da família,  quando sem

vencimento;
  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, na forma da legislação vigente;

    X - autorização para afastamento preliminar à aposentadoria por
tempo de serviço, idade e invalidez; 

XI  -  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; 

XII  -  concessão  de  dispensa  de  servidor,  pelo  prazo  de  40
(quarenta) dias, para participar de promoção da Fundação Projeto Rondon, observadas
as normas do Decreto nº 20.815, de 08 de Setembro de 1980;

XIII  -  adiantamento de diárias e ajuda de custo, observadas as
normas legais e regulamentares;

  XIV - controle de material permanente e de consumo;
XV - aprovação de escala de férias dos servidores;

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

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



                                     XVIII - autorização de pagamento de resíduos de vencimentos e
de conversão de férias-prêmio em pecúnia, decorrentes de falecimento do servidor; 

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

XX - designação da unidade de serviço em que deve ter exercício
o servidor; 

XXI - controle da circulação de veículos e liberação destes para
viagem, sempre no exclusivo interesse do serviço.

Art. 2º - Os poderes, ora concedidos, não podem ser subdelegados
e terão validade por 1 (um) ano.

Art. 3º - 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 24 de agosto de 1992.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


