
PORTARIA Nº  871, de 20 de setembro de 2007. 
 

Regulamenta a eleição dos componentes da 
Comissão de Avaliação de Desempenho 
Individual – ADI. 

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 13, incisos I e IX do Regulamento baixado pelo decreto 
nº 44.611, de 10 de setembro de 2007, e tendo em vista o disposto no art.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 Individual – ADI. 
 
Art. 2º - As Comissões de Avaliação de Desempenho Individual, compostas por três 
servidores, terão entre seus membros: 

I- obrigatoriamente, a chefia imediata do servidor; 
II- um membro eleito; 
III- um membro que será indicado pela chefia de maior nível hierárquico de cada 

grupo constante do Anexo I. 
 

 
§1º- As Comissões de Avaliação de Desempenho Individual são responsáveis pela 
análise e registro de desempenho dos servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores 
de função pública em exercício no IMA. 
§2º- O servidor não poderá ser avaliado por Comissão de Avaliação de Desempenho 
Individual da qual seja integrante. 
 
 
Art. 3º- A eleição dos membros das Comissões de Avaliação de Desempenho Individual 
será realizada no dia 10/10/07, com início às 8:00 e término às 17:00 horas, em todas as 
unidades da Autarquia. 
 
Art. 4º- Serão eleitos dois servidores para cada grupo constante no Anexo I desta portaria, 
conforme relação de servidores elegíveis que será afixada no local da votação, sendo que 
um deles será votado para compor comissão que avaliará os servidores de nível médio ou 
técnico e, o outro, para compor comissão que avaliará os servidores de nível superior. 
§1º- Serão considerados eleitos os servidores que obtiverem a 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. 

§3- O suplente atuará nas comissões nos seguintes casos: 
I- na falta do primeiro membro eleito; 
II- no caso do primeiro membro eleito ter que presidir a comissão como chefe 

imediato; 
III- no caso especificado no art. 2º,  §2º. 



 
Art. 5º- Serão considerados elegíveis: 

I- servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentor de função pública com, no 
mínimo, 15 meses de efetivo exercício no IMA; 

II- servidores que se encontrem em nível hierárquico não inferior ao do servidor 
avaliado, nos termos do art. 15 do Decreto nº 44.559, de 29 de junho de 2007; 

III- servidores que não estejam respondendo a processo administrativo. 
Parágrafo único - Nos grupos onde houver servidores a serem avaliados que 
desenvolverem atividades exclusivas de Estado, a Comissão de Avaliação de 
Desempenho Individual será composta preferencialmente por servidores da mesma 
carreira ou categoria funcional e posicionados no nível da carreira correspondente ou 
superior ao do servidor avaliado. 
 
Art.6º- Todos os servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentores de função pública, 
em exercício no IMA, deverão participar do processo de votação. 
§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. 
 
Art. 7º- Para a eleição dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho 
Individual será utilizada cédula elaborada e distribuída pela Comissão Eleitoral. 
Parágrafo único. O voto será secreto e não será aceito voto por procuração. 
 
Art. 8º- Cada eleitor terá direito a um voto e deverá escrever o nome do candidato e o 
grupo do qual o mesmo faz parte, de acordo com o Anexo I. 
Parágrafo único - Para efetivar o seu voto o servidor deverá assinar a lista no local de 
votação, preencher a cédula e colocá-la no envelope, que será imediatamente lacrado. 
 
Art. 9º- Não serão computados os votos nulos e em branco. 
§1º- Não serão computados os votos  que chegarem para a Comissão após 12:00 horas 
do dia 17/10/2007. 
§2º- Será considerado voto nulo aquele em que o nome do candidato estiver diferente da 
lista de elegíveis, bem como quando houver mais de um nome de candidato. 
 
Art. 10 - A apuração e contagem de votos no IMA – Sede será realizada no dia 
17/10/2007, a partir das 9 horas. 
§1º- Na sede do IMA será utilizada uma urna, localizada no auditório, para coleta dos 
votos, e nas outras unidades administrativas, incluindo o LQA, LSA e Gameleira (GLM) as 
cédulas de votação utilizadas pelo servidor deverão ser encaminhadas em envelope único 
e lacrado para a Gerência de Recursos Humanos– GRH., via correio, no dia seguinte ao 
da eleição. 
 
Art. 11 - A Comissão Eleitoral divulgará no dia 18/10/2007, por meio de avisos expedidos 
pela Gerência de Recursos Humanos-GRH, o resultado final das eleições. 
  
Art. 12 - A Comissão Eleitoral será composta de quatro membros: 
I- Homeron Klen de Oliveira, da Gerência de Recursos Humanos, que a presidirá; 
II- Laércio Emerenciano Eleutério, da  Gerência de Recursos Humanos; 
III- Antônio Carlos Vasconcelos, da Procuradoria; 
IV – Maíra Domênica Perazzo, da Gerência de Planejamento e Modernização 
Institucional. 



Parágrafo Único - Compete à Comissão Eleitoral acompanhar e decidir sobre todas as 
questões pertinentes ao processo eleitoral, bem como entregar, receber, conferir e apurar 
os votos e proclamar os eleitos. 
 
Art. 13- O mandato dos membros eleitos será correspondente ao período necessário para 
a realização de duas avaliações, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. 
 
Art. 14- Os casos omissos serão examinados e decididos pela Comissão Eleitoral do IMA. 
 
Art. 15 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2007. 
 
 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 



ANEXO I (a que se refere o art. 4º) 
 

Relação de Grupos para eleição de 
 Comissões de Avaliação de Desempenho Individual 

 
 

GRUPO UNIDADE ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

01 

Diretoria Geral 

Vice-Diretoria Geral 

Gabinete de Diretoria 

Assessoria de Comunicação 

Auditoria Seccional 

Procuradoria 

Diretoria Técnica 

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças 

Coordenadoria de Educação Sanitária 

Coordenadoria de Apoio à Operação Fiscal 

02 Gerência de Planejamento e Modernização Institucional 

03 Gerência de Recursos Humanos 

04 Gerência de Logística e Manutenção 

05 Gerência de Contabilidade e Finanças 

06 Gerência de Defesa Sanitária Animal 

07 Gerência de Defesa Sanitária Vegetal 

08 Gerência de Certificação 

09 Gerência de Inspeção de Produtos 

10 Gerência da Rede Laboratorial 

11 Coordenadoria Regional de Almenara 

12 Coordenadoria Regional de Bambuí 

13 Coordenadoria Regional de Belo Horizonte 

14 Coordenadoria Regional de Curvelo 

15 Coordenadoria Regional de Governador Valadares 

16 Coordenadoria Regional de Guanhãs 

17 Coordenadoria Regional de Janaúba 

18 Coordenadoria Regional de Juiz de Fora 

19 Coordenadoria Regional de Montes Claros 

20 Coordenadoria Regional de Oliveira 

21 Coordenadoria Regional de Passos 

22 Coordenadoria Regional de Patos de Minas 



GRUPO UNIDADE ADMINISTRATIVA 

23 Coordenadoria Regional de Patrocínio 

24 Coordenadoria Regional de Pouso Alegre 

25 Coordenadoria Regional de Teófilo Otoni 

26 Coordenadoria Regional de Uberaba 

27 Coordenadoria Regional de Uberlândia 

28 Coordenadoria Regional de Unaí 

29 Coordenadoria Regional de Varginha 

30 Coordenadoria Regional de Viçosa 

 
 
 


