
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 07.01.92)

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

PORTARIA Nº 880, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2007.

INSTITUI  O  NÚCLEO  DE  MEIO  AMBIENTE  NO  ÂMBITO  DO
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -  IMA - E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Diretor-Geral do INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRA - IMA,
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  a  relevância  da  questão  ambiental  para  o
desenvolvimento sustentável da agropecuária mineira;

considerando a correlação direta e imediata da defesa sanitária animal
e vegetal com as ações de proteção e manutenção do equilíbrio ecológico;

considerando que inserir as questões ambientais nas ações do governo
é  diretriz  estratégica  destacada  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento
Integrado - PMDI;

considerando, por fim, a necessidade de harmonizar as ações do IMA
com as disposições do Decreto nº 43.372, de 05 de junho de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Instituto Mineiro de Agropecuária o
Núcleo de Meio Ambiente - NMA, com a finalidade de promover a inclusão das
políticas de proteção do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável do
Estado nos planos, programas e projetos desenvolvidos pela Instituição.

Art.  2º.  O  Núcleo  a  que  se  refere  esta  Portaria  tem  por  função  o
assessoramento aos Diretores do IMA e será composto por um profissional de
nível  superior  e  dois  servidores  com,  pelo  menos,  nível  médio,  a  serem
formalmente  designados  por  ato  do  Diretor-Geral  para  o  exercício  das
atribuições a que se refere o artigo 3º.

§ 1º O Núcleo de Meio Ambiente,  diretamente vinculado à Diretoria
Técnica, tem por competência planejar, coordenar e supervisionar os trabalhos
a serem desenvolvidos.

§  2º  O  profissional  responsável  pelo  Núcleo  de  Meio  Ambiente
designará formalmente, em cada uma das vinte Coordenadorias Regionais, de
comum acordo com seus dirigentes, um servidor de nível técnico ou superior,
que responderá pela execução dos trabalhos nas suas respectivas unidades
operacionais.
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§  3º  Os  profissionais  designados  para  atuar  no  Núcleo  de  Meio
Ambiente  não  farão  jus  a  remuneração  especial,  mas  os  trabalhos
desenvolvidos por eles serão considerados de relevante interesse público.

Art. 3º. Compete ao Núcleo de Meio Ambiente:

I - acompanhar as ações dos Núcleos de Gestão Ambiental - NGA’s
das  Secretarias  de  Estado,  interagindo  e  apoiando  as  atividades  da
Superintendência  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  da  Secretaria  de
Estado da Agricultura de Minas Gerais;

II - apoiar o processo de planejamento do IMA e orientar as ações a
cargo da instituição nos Planos Setoriais emanados do Conselho Estadual de
Política  Agrícola  -  CEPA,  tendo  em  vista  contemplar  em  sua  execução  a
análise da viabilidade ambiental e de sua sustentabilidade;

III - elaborar a Avaliação Ambiental Estratégica dos Programas e Ações
do IMA inseridos do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, e no
Programa  Estruturador  CERTIFICA  MINAS,  mediante  a  execução  das
seguintes ações básicas:

a) identificação dos os impactos ambientais decorrentes da execução
desses projetos, programas e ações, propondo as medidas de controle a eles
inerentes;

b) identificação dos marcos legais fixados nos âmbitos internacional,
nacional  e  estadual,  que  tenham  relação  com  planos,  programas,  projetos
setoriais e ações desenvolvidos pelo IMA;

c)  orientação  e  apoio  à  Diretoria  de  Planejamento  e  Gestão  na
elaboração e revisão do PPAG, visando a garantir que os programas e ações
levem em conta os objetivos e os aspectos ambientais relevantes;

d)  proposição  de  convênios  a  serem  firmados  entre  o  IMA  e  a
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, visando ao apoio mútuo e a
conjugação de esforços para agilizar  os processos de licença ambiental  de
estabelecimentos agropecuários em geral  e  de agroindustriais sob inspeção
estadual;

e) proposição de convênios a serem firmados entre o IMA e o Instituto
Estadual  de  Florestas  -  IEF,  visando  ao  apoio  mútuo  e  a  conjugação  de
esforços  para  o  cadastramento  e  o  licenciamento  de  estabelecimentos
agroindustriais inseridos nos programas estaduais de certificação da qualidade
e da origem;

f) identificação das ações desenvolvidas pelo IMA e de outras que a
Autarquia  possa  implementar,  para  auxiliar  a  gestão  ambiental  dos  planos,
programas e projetos de outras Secretarias de Estado, além da SEAPA;

AV. DOS ANDRADAS; N.º 1220 – CENTRO - BELO HORIZONTE/MG - CEP 30120-010
                                                                                           Telefone: (0xx31)3213.6300



INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
(AUTARQUIA CRIADA PELA LEI Nº 10.594, DE 07.01.92)

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

g) identificação da medida em que cada plano, programa ou projeto
desenvolvido  pelo  IMA  influi  em  outras  iniciativas  setoriais,  viabilizando  a
análise dos efeitos sinérgicos correlacionados com a preservação ambiental;

h) construção e atualização permanente de um banco de dados e de
imagens, assegurando o registro de dados históricos que permitam avaliar o
desempenho  do  IMA  na  consecução  dos  objetivos  relacionados  com  a
preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento rural sustentável;

i)  interagir  e  apoiar  as  Gerências  subordinadas à  Diretoria  Técnica,
objetivando  assegurar  que  a  gestão  ambiental  seja  incluída  em  todos  os
planos, programas e projetos em execução e em todos aqueles em fase de
estudo e implementação;

j)  identificação  dos  Planos  e  Programas e  Projetos  Setoriais  sob  a
responsabilidade do IMA ou com a sua participação, dos prováveis efeitos no
meio ambiente, incluindo aspectos como  a biodiversidade, a fauna, a flora, as
florestas nativas, as áreas de reflorestamento, a integração lavoura-pecuária-
floresta,  os recursos hídricos,  o clima,  bem como os recursos ambientais  e
paisagísticos;

k) exercer outras atividades correlatas.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2007.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral
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