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PORTARIA Nº 1449, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 

ALTERA A PORTARIA Nº 1417, DE 03 DE JULHO DE 2014 
 

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 45800, de 06 de dezembro de 2011,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica revogado o Artigo 3º. 

 
Art. 2º - Os Artigos 2º, 6º, 7º e 8º da Portaria nº 1.417, de 03 de julho de 2014, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 2º - O plano de trabalho é individual e deve ser pactuado com a chefia 
imediata do servidor e está sujeito à aprovação do Diretor-Geral. 

 
Parágrafo Único - O Plano de Trabalho será elaborado em formulário próprio 

disponibilizado na internet e conterá, no mínimo: 
a) Descrição das metas; 
b) Prazo para execução das metas; 
c) Forma de validação do alcance das metas. 

 
Art. 6º - Para a percepção mensal da GAFISA, o servidor deverá cumprir as 

metas do plano de trabalho, mediante avaliação mensal da chefia imediata. 
 

Parágrafo único: Para comprovação da realização das metas o servidor prestará 
contas à chefia imediata em relatório a ser elaborado no último dia de cada mês. 

 
Art. 7º - As chefias imediatas encaminharão ao representante da Gerencia de 

Planejamento e Modernização Institucional, até o quinto dia útil do mês subsequente, relatório 
consolidado sobre a execução dos planos de trabalho de sua equipe no qual deve se 
manifestar sobre o cumprimento ou não dos requisitos, pelo servidor avaliado, analisando caso 
a caso. 

 
Art. 8º - O plano de trabalho deve ser revisado semestralmente pela chefia 

imediata do servidor e apresentado à 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 ou alteração de chefia, o plano de trabalho poderá ser revisado antes do seu 
término.” 

 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2014. 

 
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2014. 

 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 

 


