
PORTARIA Nº 352/99, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1999.

CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19,  inciso I,  do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída Comissão de Sindicância para apurar
possíveis irregularidades cometidas pelo servidor Paulo Martins da Silva, matrícula 30.470-
7,  lotado  no  Escritório  Seccional  de  Caratinga,  pertencente  à  Delegacia  Regional  de
Governador Valadares.

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

1.  Sérgio Augusto Lopes de Pársia,  matrícula 80.647-8,
Analista da Administração/Advogado;

2.  Mauro Teixeira de Melo,  matrícula 30.750-1,  Analista
Técnico em Agropecuária/Médico Veterinário;

3.  Naldemir  Alves  Pereira  Júnior,  matrícula  80.115-8,
Agente Administrativo.

Art. 3º -  Fica estabelecido o prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, a contar da data da publicação dessa Portaria,  para a Comissão, ora constituída,
concluir os seus trabalhos e apresentar relatório final à Diretoria-Geral.

Art.  4º -  Fica o servidor,  Paulo Martins da Silva, afastado do
exercício de suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens do respectivo
cargo, até o encerramento dos trabalhos da Comissão.

Art.  5º  -  É  facultada  à  Comissão,  em  qualquer  fase  da
sindicância, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, bem como requisitar servidores para auxiliar na elaboração dos 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 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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