
                               
                                  INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

                                                      (AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 7-1-1992)
                                                                     (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)

PORTARIA IMA Nº 894 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008

Define  a  metodologia  e  os  procedimentos  da
Avaliação Especial  de Desempenho do servidor em
estágio  probatório  lotado  no  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária – IMA – e em exercício no Laboratório
Nacional Agropecuário - LANAGRO.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 13, inciso I, do Regulamento a que se refere o Decreto nº 44.611, de 10 de setembro de 2007 e
considerando o disposto no art. 17 do Decreto n.º 43.764, de 16 de março de 2004, e a aprovação da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG,  

R E S O L V E:

Art.1º   Esta  Portaria  define  a  metodologia  e  os  procedimentos  da  Avaliação  Especial  de

Desempenho do servidor em estágio probatório, lotado no Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA – e em

exercício  no  Laboratório  Nacional  Agropecuário  –  LANAGRO,  em  virtude  do  Acordo  de  Cooperação

Técnica, de 30 de junho de 2006, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o

IMA.

Art.2°  As diretrizes,  os critérios,  os procedimentos e a metodologia de Avaliação Especial de

Desempenho dos servidores de que trata esta Portaria são os estabelecidos no Decreto n.º 43.764, de 16

de março de 2004 e na Resolução SEPLAG nº 16, de 22 de março de 2004. 

Art.3º  A Avaliação Especial de Desempenho será realizada por Comissão de Avaliação Especial

de  Desempenho  e  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

eficiência, contraditório e ampla defesa e deverá observar os critérios estabelecidos no art. 6º do Decreto n.º

43.764, de 16 de março de 2004. 

§1º A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho dos servidores a que se refere o  caput

contará com três membros e deverá ter a seguinte composição:

I – obrigatoriamente a chefia imediata do servidor avaliado,

II – um servidor da Gerência da Rede Laboratorial do IMA, e

III – um servidor da Gerência de Recursos Humanos do IMA.

§2º Os membros da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho de que tratam os incisos II

e III deverão possuir nível hierárquico não inferior ao do servidor avaliado, nos termos do Decreto nº 43.764,

de 2004.

§3º A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho deverá possuir um membro suplente.

§4º Os trabalhos da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho serão realizados com a

presença mínima da maioria absoluta de seus membros.
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Art.4º  Compete à chefia imediata do servidor a ser avaliado:

I - estabelecer, em conjunto com o servidor, o Plano de Gestão do Desempenho Individual, no

primeiro mês de cada etapa de avaliação, com base no exercício do cargo ou função ocupados, nas metas,

nas atividades e nas tarefas a serem cumpridas no período em que o servidor será avaliado;

II  -  acompanhar  e  registrar  o  desempenho  do  servidor  no  formulário  Plano  de  Gestão  do

Desempenho Individual;

III - atualizar periodicamente o Plano de Gestão do Desempenho Individual, em conjunto com o

servidor; e

IV - coordenar os trabalhos da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho.

 

Art.5º  Compete à Comissão de Avaliação Especial de Desempenho:

I - avaliar com objetividade e imparcialidade o desempenho do servidor em estágio probatório;

II - considerar as informações constantes do(s) Plano(s) de Gestão do Desempenho Individual na

apuração do desempenho do servidor;

III - realizar diligência, se necessário;

IV - solicitar informações sobre a freqüência do servidor avaliado, para fins do disposto no §3º do

art. 13 do Decreto 43.764 de 2004;

V - preencher o Termo de Avaliação Especial;

VI - apurar o resultado de cada etapa da Avaliação Especial de Desempenho e proceder ao seu

registro;

VII - notificar o servidor avaliado, por escrito, sobre o resultado de cada etapa de avaliação, no

prazo máximo de cinco dias a contar da data de registro do resultado;

VIII - analisar o pedido de reconsideração, quando interposto pelo servidor;

IX - notificar o servidor, por escrito, acerca da decisão referente ao pedido de reconsideração e

encaminhar o Termo de Avaliação Especial à unidade setorial de recursos humanos do Órgão ou Entidade

de exercício do servidor, no prazo máximo de cinco dias, contados a partir do término do prazo estabelecido

para análise e julgamento do pedido de reconsideração; 

X - elaborar Parecer Conclusivo sobre o desempenho do servidor avaliado; e

XI - notificar o servidor, por escrito, do conceito que lhe foi atribuído no Parecer Conclusivo no

prazo máximo de cinco dias contados a partir da data de sua elaboração.

Art.6º  É assegurado ao servidor em estágio probatório:

I - ter conhecimento prévio das normas, dos critérios e conceitos a serem utilizados na Avaliação

Especial de Desempenho;

II - acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenham por objeto a avaliação de seu

desempenho;

III - ser notificado, pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, do resultado de cada

etapa de sua avaliação e das decisões relativas ao pedido de reconsideração, quando interposto;
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IV  -  interpor  pedido de reconsideração à Comissão de Avaliação Especial  de Desempenho e

recurso  à  Comissão  de  Recursos,  em caso  de  discordância  do  resultado  de  qualquer  etapa  de  sua

avaliação;

V  -  ser  notificado,  pela  Comissão  de  Recursos,  das  decisões  relativas  ao  recurso,  quando

interposto;

VI - ter priorizadas as necessidades de capacitação ou treinamento pelo Órgão ou Entidade em

que  estiver  em  exercício  quando  qualquer  etapa  da  Avaliação  Especial  de  Desempenho  constatar

aproveitamento inferior a sessenta por cento;

VII  -  consultar,  a  qualquer  tempo,  todos  os  documentos  que  compõem  o  seu  processo  de

Avaliação Especial de Desempenho;

VIII - ser notificado, pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, do conceito que lhe foi

atribuído no Parecer Conclusivo; e

IX - interpor recurso ao dirigente de órgão ou entidade de sua lotação contra resultado do parecer

que atribuiu o conceito infreqüente ou inapto.

Art.7º   Contra  o  resultado  de  cada  etapa  de  avaliação  caberá  pedido  de  reconsideração  à

Comissão de Avaliação Especial  de Desempenho,  no prazo máximo de dez dias contados a partir  da

notificação de que trata o inciso VI do art. 23, a qual decidirá em igual prazo.

Art.8º  Contra a decisão que não conhecer ou julgar improcedente o pedido de reconsideração,

caberá,  no prazo de dez dias contados da notificação de que trata  o  inciso VIII  do art.  23,  recurso à

Comissão de Recursos do Órgão ou Entidade de lotação do servidor, a qual decidirá no prazo máximo de

dez dias, e será, nesta matéria, a última instância em via administrativa. 

Art.9º  A Comissão de Recurso de que trata o art. 8º será a mesma instituída no IMA.

 

Art.10  A instrução do processo, a disponibilização dos formulários,  bem como a inserção no

Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho – SISAD – dos dados do processo de Avaliação

Especial de Desempenho de cada servidor avaliado, são de responsabilidade do IMA.

Art.11.  O servidor que, em qualquer etapa de sua Avaliação Especial de Desempenho, obtiver

pontuação inferior a sessenta por cento dos pontos, terá revogado o ato que possibilitou seu exercício no

LANAGRO e deverá retornar ao IMA, permanecendo  no seu cargo de provimento efetivo até conclusão do

período de estágio probatório e aprovação na Avaliação Especial de Desempenho.

Art.12.   O registro  das etapas de avaliação dos servidores de que trata  esta  Portaria  deverá

observar a data de exercício de cada um no IMA, considerando o disposto no inciso I, alínea “a”, da cláusula

segunda do Acordo de Cooperação Técnica, de 2006.
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Art. 13..  Os casos omissos serão analisados conjuntamente pela SEPLAG e pelo IMA. 

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

Belo Horizonte,  26 de fevereiro de 2008.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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