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PORTARIA Nº 1417, DE 03 DE JULHO DE 2014 
 

DISCIPLINA NO ÂMBITO DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – 
IMA - O PLANO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA 
PARA FINS DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE 
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GAFISA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O DIRETOR-GERAL do INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA 

no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I do Regulamento a que se 
refere o Decreto nº 45.800, de 06 de dezembro de 2011,  

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

Agropecuária – GAFISA, instituída ela 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 
assinatura de plano de trabalho e a continuidade da percepção da gratificação, ao 
cumprimento das metas e periodicidade nele estabelecias, observadas as regras previstas 
nesta Portaria. 

 
Art. 2º - O plano de trabalho é individual e deve ser elaborado pelos 

servidores designados para o exercício das atividades de fiscalização de competência do 
Instituto Mineiro de Agropecuária. 

 
§1º - O Plano de Trabalho será elaborado em formulário próprio 

disponibilizado na internet e conterá, no mínimo: 
a) Execução das ações fiscais constantes no Planejamento Anual de Atividades da 
unidade operacional ou área de competência; 
b) Atendimento à demanda de ações fiscais não planejadas, decorrentes de atividades 
eventuais de terceiros, sujeitas a fiscalização ou de programas e projetos de adesão 
voluntária, a cargo da unidade operacional ou área de competência; 
c) Discriminação da forma de validação do alcance das metas pactuadas. 
d) Declaração de que as ordens de serviço referidas nos art. 7º desta Portaria integram o 
plano de trabalho. 
 

Art. 3º - Os planos de trabalho serão pactuados com a chefia imediata do 
servidor, e sujeitos à aprovação do Diretor-Geral. 
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Art. 4º - Fica instituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
responsável por verificar o cumprimento dos planos de trabalho. 

 
§1º - A comissão será instituída por Portaria e composta por: 

I – Diretor Técnico, que é seu Presidente; 
II – um representante da Gerência de Planejamento e Modernização Institucional; 
III – um representante da Gerência de Recursos Humanos. 
 

§2º - Cada um dos membros da Comissão indicará um suplente que irá 
substituí-lo em caso de impedimento. 

 
Art. 5º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação terá caráter consultivo 

competindo-lhe: 
I – Avaliar semestralmente os Planos de Trabalho; 
II – Apresentar ao Diretor Geral relatório fundamentado para subsidiar sua decisão sobre a 
continuidade ou perda do direito à percepção da GAFISA em cada caso analisado. 
 

§1º - Compete ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação: 
I – dirigir os trabalhos; 
II – submeter à Diretoria Geral as matérias controversas relacionadas com a execução dos 
planos de trabalho, eventualmente encontradas nas reuniões de avaliação. 
 

§2º - Compete ao representante da Gerência de Planejamento e 
Modernização Institucional como membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação: 
I – Receber, das chefias imediatas, os relatórios de execução dos planos de trabalho nos 
prazos estabelecidos. 
II – Elaborar relatório mensal de monitoria dos planos de trabalho. 
III – Elaborar relatório semestral de avaliação dos planos de trabalho. 
IV – Convocar as reuniões da Comissão. 
 

§3º - Compete ao representante da Gerência de Recursos Humanos como 
membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação: 
I – Avaliar as metas pactuadas nos planos de trabalho; 
II – Analisar o relatório semestral de avaliação dos planos de trabalho; 
III – Elaborar relação dos servidores com direito a percepção da GAFISA. 
 

§ 4º - Na reunião convocada para avaliação semestral dos planos de trabalho 
a Comissão verificará, além do cumprimento das metas, os relatórios e fontes de 
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comprovação apresentados pelo representante da Gerencia de Planejamento e 
Modernização Institucional. 

 
Art. 6º - Para a continuidade da percepção da GAFISA, o servidor deverá 

cumprir integralmente o que foi pactuado no plano de trabalho do período anterior, 
mediante avaliação semestral da Comissão de Avaliação e Monitoramento que será 
encaminhada à análise e aprovação do Diretor Geral. 
 

§1º - Caso o servidor não cumpra o plano de trabalho, no semestre 
subsequente deixará de perceber a GAFISA por período proporcional – contado em 
meses,  

Art. 7º - As atividades descritas no plano de trabalho terão seus quantitativos, 
períodos e prazos de conclusão definidos em ordens de serviço, a serem elaboradas 
periodicamente pela chefia imediata. 
 

§1º - As ordens de serviço deverão ser entregues ao servidor até o dia 25 do 
mês anterior ao início da execução das atividades. 
 

§2º - As ordens de serviço poderão ser revisadas a qualquer tempo pela 
chefia imediata, quando necessária à convocação do servidor para o atendimento de 
questões emergenciais. 
 

§3º - O servidor prestará contas à chefia imediata do cumprimento das 
ordens de serviço em relatório a ser elaborado no último dia de cada mês. 
 

§4º - As chefias imediatas encaminharão ao representante da Gerência de 
Planejamento e Modernização Institucional, até o quinto dia útil do mês subsequente, 
relatório consolidado sobre a execução dos planos de trabalho no qual deve se manifestar 
sobre cumprimento do mesmo, caso a caso.   

 
§5º - A periodicidade das ordens de serviço é mensal. 
 
Art. 8º - O plano de trabalho deve ser revisado anualmente pela chefia 

imediata do servidor e apresentado a Comissão de Monitoramento e Avaliação que o 
analisará e submeterá à aprovação do Diretor Geral.  

 
Parágrafo Único - Excepcionalmente, havendo necessidade da inclusão de 

novas atividades, o plano de trabalho poderá ser revisado antes do seu término. 
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Art. 9º - A partir da publicação do ato de concessão da GAFISA iniciar-se-á a 
contagem dos prazos a que se referem os artigos 6º e 8º. 

 
Art. 10 - O servidor poderá, a pedido, optar por deixar de receber a GAFISA, 

em qualquer momento, sem necessidade de justificativa. 
 

Art. 11 - Os casos não previstos nesta Portaria deverão ser submetidos ao 
dirigente máximo do IMA para deliberação. 

 
Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Belo Horizonte, 03 de julho de 2014. 

 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 

 


