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PORTARIA Nº 57, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da
Universidade Federal do Amazonas, usando de suas atribuições estatutárias,

 

CONSIDERANDO a comissão de Sindicância instaurada pela
Portaria Nº 08/2020 – ICET de 13 de fevereiro de 2020 e prorrogada pela
Portaria Nº 013/2020 – ICET de 06 de março de 2020;

 

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO 007/2020 – PS.
23105.075719/2018/ICET/UFAM encaminhado pelo Presidente da Comissão,
instaurada pela portaria supracitada, no qual solicita prorrogação do prazo para
a conclusão dos trabalhos da comissão em virtude das razões invocadas no
mesmo documento;

 

CONSIDERANDO a perda da eficácia da Medida Provisória 928, e e-
mail da CPPAD, de 22/07/2020, encaminhando para conhecimento, as
orientações encaminhadas pela COPIS/CRG/CGU, referentes à retomada dos
procedimentos apuratórios de processos;

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º - PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação desta portaria, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
de Sindicância objeto da Portaria Nº 008/2020 – ICET de 13 de fevereiro de
2020, prorrogada pela Portaria Nº 013/2020 – ICET de 06 de março de 2020 –
Processo Nº 23105.003268/2015-15, chamando a ordem o referido processo;

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Geone Maia Corrêa, Diretor, em
02/09/2020, às 20:13, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0297846 e o código CRC 32BAD7B8.
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