
                               
                                  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 Nº 861, DE 29 DE AGOSTO DE 2007.

CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE
ARQUIVO.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento baixado pelo Decreto nº
43.415, de 04 de julho de 2003, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 40.186, de 22 de
dezembro de 1998, que dispõe sobre a gestão de documentos,

RESOLVE:

Art.  1º.  Fica constituída Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de
Arquivo, com responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção
dos  documentos  produzidos  e  acumulados  no  âmbito  da  Autarquia,  a  fim  de  possibilitar  a
identificação dos documentos para guarda permanente e eliminação daqueles destituídos de valor
probatório e informativo.

Art.  2º.   Compete  à  referida  Comissão  estabelecer  a  temporalidade  de
arquivamento  e a forma de eliminação  dos documentos  originados das diversas unidades  de
serviço desta Autarquia, conforme legislação pertinente. 

   Art. 3º. A Comissão é composta dos seguintes servidores, sob a presidência do
primeiro:

a) José Newton Evangelista Ribeiro, masp 1017579-2;
b) Graciene Alves de Carvalho, masp 1017548-7;
c) Írys Alves da Silva, masp 1119146-7;
d) Jomar Otávio Zatti Pereira, masp 1017570-1;
e) Josiane Cristina Velloso, masp 1061318-0; e
f) Robson Batista de Souza, masp 1017427-4.

Art. 4º. É prioritária a atuação da Comissão em todas as unidades de serviço desta
Autarquia, cujas chefias deverão identificar os documentos pertinentes à sua área para facilitar o
desempenho da Comissão.

Art. 5º. É da competência do presidente indicar seu substituto, dentre os demais
membros da Comissão, para sua substituí-lo em seus impedimentos.  

Art. 6º. Os membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de
Arquivo poderão ser substituídos a qualquer tempo.

Art. 7º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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