
PORTARIA Nº 021/92.

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 19,
inciso I, e Anexo II, inciso I, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  Constituída  Comissão  Especial  para  promover  o
levantamento  da  situação  funcional  dos  servidores  desta  autarquia,  detentores  de
estabilidade  no  serviço  público  estadual,  nos  termos  do  artigo  19  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do
Brasil.

Art. 2º - A Comissão Especial deve instruir processos individuais,
dos quais constarão: Portaria que constitui esta Comissão; Requerimento e declaração
do  servidor;  Certidão  de  nascimento;  Ficha  de  registro  de  empregado  ou  outro
documento que a substitua; Quadro de freqüência; Certidão de contagem de tempo de
serviço; Análise da situação funcional de servidor; Título declaratório de estabilidade e
Portaria que declarou o servidor o servidor estável no serviço público estadual.

Parágrafo  único.  A  Portaria  que  constituiu  esta  Comissão;  a
Certidão de nascimento; e a Ficha de registro do empregado ou outro documento que a
substitua,  podem  ser  juntados  em  cópias  xerografadas,  de  que  conferidas  e
autenticadas pela comissão Especial.

Art.  3º - A Comissão Especial,  constituída por esta Portaria,  tem
também competência para,  após a declaração da estabilidade dos servidores desta
autarquia,  instruir  os  referidos  processos  visando  a  efetivação  dos  servidores
concursados, devidamente classificados, com homologação formalizada.

Parágrafo único. Para efeito de efetivação devem ser juntadas, em
cada processo,  as provas pertinentes ao concurso,  especialmente publicação oficial
que  comprove  a  sua  realização,  a  classificação  do  servidor  e  a  homologação  do
resultado por autoridade competente, tendo em vista as implicações da Lei nº 10.254,
de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 31.930, de 15 de outubro de
1990,  à  vista  do  Despacho  Normativo  do  Senhor  Secretário  de  Estado  de  
Recursos  Humanos  e  Administração,  de  17  de  junho  de  1990,  como resultado  da
aprovação  dos  Pareceres  SRHA/ATA Nº  113/91  e  7.993  da  Procuradoria-Geral  do
Estado.



Art.  4º  -  A  Comissão  Especial,  constituída  por  esta  Portaria,  é
composta dos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

 I  -  Dr.  Márcio  Castanheira  Pimenta  de Figueiredo,  Matrícula  nº
30.085-0, Chefe do Serviço de Doenças Bacterianas, Parasitárias e da Nutrição; 

 II - Dr. Luís Carlos Lobato, Matrícula nº 30.918-1, Chefe do Serviço
de Defesa Sanitária Vegetal; 

III - Dra. Elaine Alves Franco, Matrícula nº 904.418-1, Técnica de
Nível Superior;
 

 IV  -  Dra.  Rosaura  Bretãs  de  Oliveira,  Matrícula  nº  30.641-6,
Técnica de Nível Superior.

§ 1º - Os trabalhos da Comissão terão prioridade e contarão com o
apoio do Serviço de Pessoal para a plena realização dos objetivos desta Portaria.

§ 2º - Os trabalhos desta Comissão serão executados pelos seus
membros sem prejuízos para o exercício das funções de seus respectivos cargos.

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo de 120 (centro e vinte) dias, a
contar da publicação desta Portaria, para a Comissão Especial, ora constituída, concluir
os seus trabalhos.

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 7 (sete) de outubro de 1992.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


