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Portaria DG.VAL/IFBA nº 01, de 11 de fevereiro de 2022.

A  DIRETORA-GERAL  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DA
BAHIA – IFBA CAMPUS VALENÇA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n. 21, de 2 de
janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 3 de janeiro de 2020, e em observância ao Artigo 237 do
Regimento Geral do IFBA, ao Artigo 143 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como ao Capítulo IV da
Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União n. 14, de 14 de novembro de 2018, RESOLVE:

Art. 1º – INSTAURAR Comissão de Sindicância Investigativa, visando à apuração de eventuais responsabilidades
administrativas  descritas  no  Processo  n.  23280.000183/2022-83,  bem como proceder  ao  exame dos  atos  e  fatos
conexos  que  emergirem  no  decorrer  dos  trabalhos,  designando  os  membros  abaixo  relacionados  para,  sob  a
presidência da primeira, compor a referida Comissão:

• Cátia Almeida de Andrade (SIAPE 1474457), Bibliotecária - PRESIDENTE;

• Jaise Santos dos Reis (SIAPE 2194888), Arquivista - Membro;

• Marcelo de Araújo Lino (3060722), Docente - Membro.

Art.  2º  –   O  servidor  designado  fica  dispensado  de  suas  atividades  funcionais  nos  horários  em que  dedicará  à
realização dos trabalhos da comissão, nos termos do § 1º, do Artigo 152 da Lei nº 8.112/90.

Art. 3º – O servidor que, sem motivo justificado, opuser resistência em participar da referida comissão incorrerá nas
penas do Artigo 116, inciso IV, e Artigo 117, inciso IV, da Lei nº 8.112/90.

Art. 4º – A comissão terá um prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, respeitando o princípio da
duração razoável do processo, bem como os prazos prescricionais previstos no Artigo 142 da Lei nº 8.112/90, sob pena
de responsabilização.

Art. 5º – Esta portaria entra em vigor na data de publicação.
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