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PORTARIA Nº 1544, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 

 

 

Disciplina, no âmbito do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, os requisitos 

para fins de percepção da Gratificação por Atividade de Fiscalização 

Agropecuária – GAFISA, por parte de seus Servidores. 

 

O DIRETOR-GERAL do INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – 

IMA, no uso da competência que lhe confere o artigo 12, incisos I e IX do Regulamento a que se 

refere o Decreto nº 45.800, de 06 de dezembro de 2011, e  

CONSIDERANDO o art. 33 da Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014, que 

institui no âmbito do Instituto Mineiro de Agropecuária a Gratificação por Atividade de 

Fiscalização Agropecuária – GAFISA, 

 

CONSIDERANDO que a percepção da GAFISA está condicionada a assinatura 

de Plano de Trabalho e ao cumprimento de metas estabelecidas por parte dos servidores designados 

para o exercício de atividades de fiscalização no âmbito das competências do IMA, conforme 

dispõe o parágrafo 2º do artigo 33 da Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014, 

 

CONSIDERANDO que as carreiras de Fiscalização Agropecuária do Instituto 

Mineiro de Agropecuária-IMA são constituídas de Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários, 

Biólogos, Químicos, Farmacêuticos, Zootecnistas, Técnicos Químicos e Técnicos em Agropecuária, 

que nela integram por meio de concurso público; 

CONSIDERANDO que as atividades de fiscalização abrangidas pela carreira 

compreendem: 

I - defesa sanitária animal e vegetal; 

II - fiscalização do comércio e uso de insumos agropecuários; 

III - fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal; 

IV - inspeção da produção agropecuária e agroindustrial; 

V - certificação da qualidade de produtos agropecuários; 

VI – atividades laboratoriais de ação fiscal; 
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CONSIDERANDO que, no desempenho de suas competências e atribuições, no 

tocante à Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais, para fazer a gestão do PROCESSO DE 

FISCALIZAÇÃO demandado e a operacionalização desta atividade tida como estratégica para o 

agronegócio do Estado, o IMA organiza suas competências técnicas integrantes da Carreira de 

Fiscalização Agropecuária, em um nível de hierarquia administrativa e de conhecimento técnico 

específico, e que os trabalhos e ações desenvolvidas são executados de forma continua e 

permanente; 

CONSIDERANDO que o exercício da atividade de defesa agropecuária, o 

Processo de Fiscalização demandado compreende o Controle, a Fiscalização e a Inspeção, sendo o 

“CONTROLE a verificação administrativa da produção, circulação de vegetais e animais, o 

registro, a padronização, a certificação, a manipulação, a classificação e a comercialização de 

produtos e insumos agropecuários; a FISCALIZAÇÃO a ação direta do poder público para 

verificação do cumprimento da lei e, a INSPEÇÃO, o acompanhamento das fases de produção e 

manipulação de produtos, sob os aspectos tecnológicos, higiênico-sanitários e de qualidade”, 

sendo que estes procedimentos caminham juntos e são indissociáveis; 

 

CONSIDERANDO que o exercício da fiscalização agropecuária não consiste 

apenas em um ato em si, praticado por um único agente fiscalizador; que a investigação de fatos e 

indícios de acontecimentos tidos por proibidos em lei e tratados pela legislação sanitária como 

infração desencadeia um processo administrativo para a apuração do acontecimento e a devida 

imputação de responsabilidade a quem de direito; que na instrução do processo instaurado são 

envolvidos outros agentes fiscalizadores dotados de mesma competência profissional, tudo em 

respeito ao cumprimento do devido processo legal demandado, 

RESOLVE: 

Art. 1º - A atribuição da Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária 

– GAFISA, instituída pela Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014, e regulamentada pelo Decreto nº 

46.548, de 27 de julho de 2014, está condicionada à elaboração de Plano de Trabalho anual pelo 

Servidor, de comum acordo com a Chefia imediata, que contenha as ações mensais a serem 

desenvolvidas e respectivas metas a serem cumpridas, observadas as diretrizes estabelecidas pela 

Diretoria Técnica e respectivas Gerências. 
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Parágrafo Único. As ações e metas estabelecidas no Plano de Trabalho anual 

poderão ser alteradas e assim consideradas, a qualquer tempo, de acordo com a necessidade e 

conveniência do serviço. 

Art. 2º - O Servidor deverá apresentar relatório mensal à Chefia imediata, até o 

segundo dia útil do mês subsequente, em que contenha as ações realizadas e os resultados 

alcançados no mês, mantendo registros auditáveis. 

§1º O relatório será avaliado pela Chefia imediata do Servidor, a quem caberá 

atestar o cumprimento das ações realizadas, a qualidade e a celeridade dos trabalhos desenvolvidos. 

§2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se por: 

I - Qualidade: trabalho realizado de acordo com as imposições legais e exigências 

preestabelecidas; e 

II - Celeridade: agilidade na entrega das ações demandadas. 

§3º Os registros auditáveis deverão ser mantidos na unidade de trabalho do 

Servidor e ficarão à disposição da Diretoria Técnica, a quem incumbe promover as supervisões 

periódicas necessárias ao controle técnico-administrativo. 

Art. 3º - Aos Coordenadores Regionais e Gerentes Técnicos incumbe encaminhar 

à Gerência de Recursos Humanos, até o quinto dia útil do mês subsequente, a relação dos 

Servidores que não cumpriram os requisitos para a percepção da GAFISA, no mês em curso, para o 

devido desconto na folha de pagamento. 

Parágrafo Único - São requisitos para a percepção da GAFISA: 

I - o cumprimento integral das ações programadas; e 

II - a qualidade e a celeridade dos trabalhos realizados. 

Art. 4º - Ao Servidor é facultada a opção de não receber a GAFISA, desde que 

haja manifestação nesse sentido ou não tenha aderido ao plano de trabalho pactuado com a Chefia 

imediata. 
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Art. 5º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor-Geral do IMA, mediante 

processo de consulta, com decisão fundamentada. 

Art. 6º - Revogam-se a Portaria nº 1.417, de 03 de julho de 2014, e a Portaria nº 

1.449, de 21 de novembro de 2014. 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2015. 

 

 

Márcio da Silva Botelho 

Diretor-Geral do IMA 

 

 

 

 


