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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 05/GD/2020 de 07 de fevereiro de 2020.

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 considerando o
processo SEI n. 23280.002806/2019-57, resolve:

Art. 1º Reestruturar a Comissão de Sindicância criada pela Portaria n. 130/2019-DG, de 30 de dezembro de
2019, e designar os servidores Ricardo Henrique Borges Behrens (SIAPE 1985618), Maria Cristina
Souza Borges (SIAPE 2180717) e Luciano Campos dos Santos (SIAPE 1420978) como os novos
membros da referida Comissão, a qual atuará para a apuração de eventuais responsabilidades administrativas
descritas no Processo SEI supracitado, bem como proceder ao exame do atos e fatos conexos que emergirem
no curso dos trabalhos. A Presidência será do primeiro membro.

Art. 2º O servidor designado fica dispensado de suas atividades funcionais nos horários em que se 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 dos artigos 116, inciso IV, e art. 117, inciso IV, da Lei n. 8.112/90.

Art. 4º A Comissão terá um prazo de até 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, conforme art. 145
da Lei n. 8.112/90, respeitando o princípio da duração razoável do processo e os prazos prescricionais
previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/90, sob pena de responsabilização.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA AYRES,
Diretor(a) Geral do Campus Valença, em 07/02/2020, às 17:25, conforme decreto nº 8.539/2015.
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