
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N.º 10.594, DE 07-01-92)

 (VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)

PORTARIA IMA Nº 966, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008

DEFINE A METODOLOGIA E OS PROCEDIMENTOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

INDIVIDUAL DOS SERVIDORES LOTADOS 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.  33,  §2º,  do Decreto  n.º  44.559, de 29 de junho, de 2007, e a

aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, 

RESOLVE: 

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

Individual dos servidores, lotados 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  de

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

44.559, de 29 de junho de 2007 e na Resolução SEPLAG nº 31, de 29 de agosto de 2007. 

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

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

eficiência, contraditório e ampla defesa e deverá observar os critérios estabelecidos no art. 7º do Decreto

n.º44.559, de 29 de junho de 2007. 

§1º - A Comissão de Avaliação de Desempenho Individual dos servidores a que se refere o

caput contará com quatro membros e deverá ter a seguinte composição: 

I- obrigatoriamente a chefia imediata do servidor avaliado, 

II- um servidor da Gerência de Recursos Humanos do IMA, e 

III-  dois  servidores  em  exercício  no  LANAGRO,  escolhidos  pelos  servidores  do  IMA  em

exercício no LANAGRO, conforme regras definidas pelo IMA. 

§2º -  Os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho Individual de que tratam os

incisos II e III deverão, sempre que possível, possuir nível de escolaridade igual ou superior ao do servidor

avaliado; ou escolaridade exigida para o nível de ingresso na carreira igual ou superior àquela exigida para o

nível de ingresso na carreira do servidor avaliado. 

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

§4º  -  Os  trabalhos  da  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  Individual  serão  sempre

realizados com a presença obrigatória da chefia imediata do servidor avaliado e mais dois membros.

Art.4º - O processo de ADI comprenderá as seguintes etapas:
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I-  preenchimento  das  metas  e  atividades no PGDI,  pela  chefia  imediata  juntamente com o

servidor, preferencialmente no prinmeiro mês do período avaliatório; 

II- acompanhamentos periódicos do desempenho do servidor por sua chefia imediata durante o

período avaliatório; 

III- realização, se for o caso, de entrevista de avaliação antes do preenchimento do Termo de

avaliação; 

IV- preenchimento do Termo de avaliação; e

V- notificação ao servidor,  por  escrito,  acerca do resultado de sua ADI,  em até  vinte  dias,

contados  do  término  do  período  de  preenchimento  do  Termo  de  Avaliação,  por  um dos  membros  da

Comissão de Avaliação.

Art.5º  -  O servidor  ocupante  de cargo  de  provimento  efetivo  em virtude  de  aprovação em

concurso público que adquirir estabilidade nos termos da legislação vigente, no decorrer de algum período

avaliatório anual,  será submetido à ADI desde que possua cento e cinquenta dias de efetivo exercício,

contados da data de aquisição de sus aestabilidade até o último dia do mês que antecede o preenchimento

do Termo de Avaliação, no respectivo período avaliatório.

Art.6º - É assegurado ao servidor: 

I- ter conhecimento prévio das normas, dos critérios e dos resultados da ADI; 

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

seu desempenho; 

III- ser notificado de todos os atos relativos à sua ADI; e 

IV- consultar, a qualquer tempo, todos os documentos que compõem o seu processo de ADI.

Art.7º - São deveres do servidor:

I- inteirar-se da legislação que regulamenta o processo de ADI;

II-  manter-se  informado  de  todos  os  atos  que  tenham  por  objeto  a  avaliação  de  seu

desempenho;

III- participar dos momentos de elaboração do PGDI e dos acompanhaemntos, juntamente com

a chefia imediata; e

IV-  responsabilizar-se,  juntamente  com a  chefia  imediata  e  a  unidade  setorial  de  recursos

humanos, pelo cumprimento dos prazos e etapas do seu processo de Avaliação de Desempenho Individual.

Art.8º  -  Os  servidores  submetidos  à  ADI  terão  direito  a  duas  instâncias  recursais  em via

adminsitrativa, em cada período avaliatório.

Art.9º  -  O  Processo  referente  aos  recursos  contra  o  resultado  de  ADI  compreenderá  as

seguintes etapas:

I- interposição de pedido de reconsideração pelo servidor, dirigido a quem o avaliaou, em até

dez dias, contados a partir da notificação do resultado da ADI;

II-  julgamento  do  pedido  de  reconsideração,  em  até  dez  dias,  contados  da  data  de  seu

recebimento;

III- notifiacção ao servidor acerca da decisão sobre o pedido de reconsideração, em até dez

dias, contados do término do prazo estabelecido para sua análise, por quem proferiu a decisção;

IV- interposição de recurso hierárquico à autoridade máxima do órgão ou entidade de exercício

do servidor, contra a decisão do pedido de reconsideração, em até dez dias, contados da notificação do

resultado do pedido de reconsideração;
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V-  elaboração  de  parecer  opela  Comissão  de  Recursos  para  fundamentar  a  decisão  da

autoridade máxima.

VI-  julgamento  do  recurso  hierárquico  pela  autoridade  máxima  do  órgão  ou  entidade  de

exercício do servidor, em até vinte dias, contados da data de seu recebimento; e

VII- notificação ao servidor acerca da decisão sobre o recurso hierárquico, em até dez dias,

contados ao término do prazo estabelecido para julgamento, por membro da Comissão de Recursos.

Art.10 - A Comissão de Recursos de que trata o art. 9º será a mesma instituida no IMA.

Art.11 - A instrução do precesso, a disponibilização dos formulários, bem como a inserção no

Sistema Informatizado e Avaliação de Desempenho – SISAD – dos dados do processo de ADI de cada

servidor avaliado, são de ersponsabilidade do IMA. 

Art.12 -  O servidor de que trata esta Portaria que, em qualquer Avaliaçao de Desempenho

Individual, obtiver pontuação inferior a setenta por cento dos pontos terá revogado o ato que possibilitou seu

exercício no LANAGRO, devendo retornar  e permanecer em exercício no IMA até a conclusão de pelo

menos uma Avaliação de Desempenho Individual em que obtenha nota satisfatória.

Art. 13 - Os casos omissos serão analisados conjuntamente pela SEPLAG e pelo IMA, que

estabelecerão as orientações e procedimentos específicos. 

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

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2008. 

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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