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PORTARIA Nº 1443, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014.  

 

REGULAMENTA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - ADI, COMISSÕES DE 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO - AED PARA A GERENCIA 

CONTABILIDADE E FINANÇA E COMISSÃO DE RECURSO DO INSTITUTO 

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA.  

 

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no 

uso da atribuição 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 observando o disposto no Decreto nº 43.764, de 16 de março de 2004 

e no artigo 13 do Decreto nº 44.559, de 29 de junho de 2007, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º- Fica instituído, no âmbito do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, 

regulamento para realização de eleição dos servidores que farão parte das Comissões de Avaliação de 

Desempenho - ADI e AED.  

 

Art. 2º- As Comissões de Avaliação de Desempenho serão compostas por 2 (dois) 

membros sendo:  

 

I- Obrigatoriamente, a chefia imediata do servidor;  

II- um membro eleito pelos servidores.  

 

§1º- As Comissões de Avaliação de Desempenho são responsáveis pela análise e registro 

de desempenho dos servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores de função pública estáveis e em 

período de estágio probatório em exercício no IMA.  

 

§2º - Os ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão – recrutamento 

amplo - serão avaliados por comissão de avaliação, exceto aqueles ocupantes de cargo com natureza de 

direção e chefia e assessoramento, que serão avaliados somente por sua chefia imediata.  

 

§3º- O titular eleito, não ocupante de função de chefia, direção ou assessoramento, ao ser 

avaliado, será substituído pelo suplente e caracterizar-se-á formação de nova comissão. 

 

Art. 3º- A eleição dos membros das Comissões de Avaliação de Desempenho será 

realizada na sede do IMA, em Belo Horizonte, no dia 29 de outubro  de 2014, com início às 10 horas e 

término às 14 horas.  

 

Parágrafo único - O término da eleição se caracterizará após alcançar o horário e data 

limite estabelecido no “caput” deste artigo. 
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Art. 4º- Será composta uma Comissão de Avaliação de Desempenho para a Gerência de 

Contabilidade e Finança nesta Portaria, conforme relação de servidores elegíveis que será afixada no local 

de votação.  

 

§1º- Será considerado eleito o servidor que obtiver maioria simples dos votos, sendo que 

o segundo mais votado em cada grupo, será considerado suplente e poderá atuar nas comissões, conforme 

§3º.  

 

§2º- Em caso de empate, adotar-se-á como critério de desempate, sucessivamente:  

 

I- o servidor com maior tempo de efetivo exercício no IMA;  

II- o servidor com maior tempo de serviço no Poder Executivo Estadual; e  

III- o mais idoso.  

 

§3º- O suplente atuará nas Comissões de Avaliação de Desempenho nos seguintes casos:  

 

I- na falta do membro eleito;  

II- no caso de o membro eleito ter que compor a comissão como chefia imediata;  

III- no caso especificado no art. 2º, §3º.  

 

Art. 5º- Serão considerados elegíveis:  

 

I- servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentor de função pública;  

II- os servidores que se enquadrarem no art. 15 do Decreto nº 44.559 de 29 de junho de 

2007;  

III- servidores que não estejam respondendo a processo administrativo;  

IV- servidores em período de estágio probatório com o mínimo de um ano de efetivo 

exercício, conforme Decreto nº 45.182, de 28 de setembro de 2009; e  

V- servidores ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão – 

recrutamento amplo – que serão avaliados por comissão de avaliação.  

 

Parágrafo único. Os ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão – 

recrutamento amplo – que serão avaliados por Comissão de Avaliação de Desempenho, conforme §2º do 

art.2º, também deverão votar.  

 

Art. 6º- Para a eleição dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho será 

utilizado lista disponível para consulta do eleitor elaborado e distribuído pela Comissão Eleitoral.  

 

§1º- As chefias deverão garantir as condições necessárias ao exercício do voto.  

 

§2º- O voto será obrigatório, sendo que eventuais ausências deverão ser justificadas 

formalmente à Gerência de Recursos Humanos, no prazo máximo de três dias úteis, após a votação.  

 

§3º- O voto será secreto e não será aceito voto por procuração.  
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Art. 7º- Cada eleitor terá direito a um voto, optando por um dos candidatos listados no 

documento correspondente a sua unidade.  

 

Parágrafo único - Para validar seu voto o servidor deverá assinar a lista no local de 

votação, escolher um dos candidatos, escrever o nome no papel e depositar seu voto na urna que ficara na 

Gerencia de Recursos Humanos GRH .  

 

Art. 8° - A apuração dos votos realizar-se-á no IMA – Sede sendo realizada no dia 29 de 

outubro de 2014, a partir das 15  horas.  

 

Art. 9º - A Comissão Eleitoral divulgará via intranet, no dia 30 de outubro de 2014, o 

resultado final das eleições.  

 

Art. 10 - A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes membros:  

 

I- Sayonara Rodrigues da Silva. 

II-  Hélida Ferreira Santos 

 

Parágrafo Único – Compete à Comissão Eleitoral acompanhar e decidir sobre todas as 

questões pertinentes ao processo eleitoral, bem como coordenar e apurar os votos e proclamar os eleitos.  

 

Art.11 - A Comissão de Recursos do  IMA será composta pelos seguintes membros:  

 

I-    Jeane Sabrina  Maia , que a presidirá;  

II-  Airton Rigueira Bezerra;  

III - David de Castro. 

 

Parágrafo único. A Comissão de Recursos atuará na Avaliação de Desempenho 

Individual e na Avaliação Especial de Desempenho, observado o disposto nos decretos nº 44.559, de 29 de 

junho de 2007 e nº 43.764, de 16 de março de 2004, respectivamente.  

 

Art. 12 – A comissões eleitas terá validade de um ano prorrogável por igual período. 

 

Art. 13 - Os casos omissos serão examinados e decididos pela Comissão Eleitoral do 

IMA, em conjunto com o gerente de RH.  

 

Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2014. 

 

 

Altino Rodrigues Neto 

Diretor-Geral 
 


