
PORTARIA Nº 709, DE 05 DE MAIO DE 2005. 
 
 

DISCIPLINA O PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. 

 
 

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 art.11, § 7º do decreto nº 43.672, de 04 de dezembro 
de 2003, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- Fica instituído, no âmbito do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, 
regulamento para desenvolvimento e execução do procedimento de eleição dos servidores que 
farão parte das Comissões de Avaliação de Desempenho Individual. 
 

Art. 2º - As Comissões de Avaliação de Desempenho Individual, compostas por 
3 (três) servidores, terão entre seus membros: 

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

constante do Anexo I. 
 

§1º- No impedimento do membro citado no inciso III, quando da reunião da 
Comissão de Avaliação de Desempenho Individual, será indicado novo membro. 
 

§2º- 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. 

 
§3º- O servidor não poderá ser avaliado por Comissão de Avaliação de 

Desempenho Individual de que seja integrante. 
 

DA ELEIÇÃO 
 

Art. 3º- A eleição dos membros das Comissões de Avaliação de Desempenho 
Individual será realizada no dia 16/05/2005, com início às 8:00 e término às 17:00 horas. 
 

Art. 4º- Será eleito um servidor para cada grupo constante no Anexo I desta 
portaria, conforme relação de servidores elegíveis que será afixada no local da votação. 

 
§1º- Será considerado eleito o servidor que obtiver 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 mais tempo de exercício no IMA; 
II- o servidor que tiver mais tempo de serviço no Poder Executivo Estadual; 
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, §3º. 

 
Art. 5º- Serão considerados elegíveis: 
I- servidores ocupantes de cargo efetivo ou detentor de função pública com, no 

mínimo, três anos de efetivo exercício no Estado; 
II- servidores que se encontrem em nível hierárquico não inferior ao do servidor 

avaliado, nos termos do art. 11 do Decreto nº 43.672, de 4 de dezembro de 2003; 
III- servidores que não estejam respondendo a processo administrativo. 

 
§1º-Nos grupos onde houver servidores a serem avaliados que desenvolverem 

atividades exclusivas de Estado, a Comissão de Avaliação de Desempenho Individual será 
composta exclusivamente 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 e 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 ao Setor de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – 
STRH/DVRH, 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. 

 
§1º- Para efetivar o seu voto o servidor deverá assinar a lista no local de 

votação, votar e depois colocar a cédula no envelope, que será imediatamente lacrado. 
 

Art. 9º- Não serão computados os votos nulos e em branco. 
 
§1º- 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 
20/05/2005, a partir das 9 horas. 

 
§1º- Para a votação na sede do IMA será utilizada uma urna, localizada na sala 

de reuniões da Superintendência de Gestão – SPG. 
 
§ 2º - A votação dos servidores do interior se fará pelo encaminhamento das 

cédulas, em envelope único, para o Setor de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos – STRH/DVRH, via correio, no dia seguinte ao da eleição. 
 



Art. 11 - A Comissão Eleitoral divulgará, por meio de avisos expedidos pelo 
Setor de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos – STRH/DVRH, o resultado final 
das eleições no dia 23/05/2005. 
 

DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

Art. 12- A Comissão Eleitoral será composta de três membros: 
I- Paulo José de Abreu, do Setor de Treinamento e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos, que a presidirá; 
II- Marinalda Luisa Pereira David, do Setor de Treinamento e Desenvolvimento 

de Recursos Humanos. 
III- Ronan Carvalho, da Divisão de Inspeção e Fiscalização de Produtos de 

Origem Vegetal. 
 
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. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 05 de maio de 2005. 
 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 



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

Relação de Grupos onde ocorrerá eleição para 
 Comissão de Avaliação de Desempenho Individual 

 
GRUPO UNIDADE ADMINISTRATIVA 

 DGER 
 GABINETE 

01 PRD 
 ADS 
 DTEC 
 DPGF 
 SPG 
 CPL 
 DVRH 

02 STRH 
 DVMP 

 DVAP 
 DAOP 
 STSG 
 SPF 
 DVAR 
 DVFI 

03 DCON 
 CDPO 
 CDMI 
 CDIN 

 SPV 
04 DIFV 
 DDSV 
 DVFA 
 SPA 
 DIPA 

05 DDSA 
 DVEP 
 DVPV 
 SSA 

06 DCPA 
 DNPP 
 DVSA 
 DTEC/CDAD 

07 DTEC/DESA 
 DTEC/DAOF 

08 DVLB/LQA 
09 DVLB/LSA 
10 DELEGACIA DE ALMENARA 
11 DELEGACIA DE BAMBUÍ 
12 DELEGACIA DE BELO HORIZONTE 
13 DELEGACIA DE CURVELO 
14 DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES 



15 DELEGACIA DE JUIZ DE FORA 
16 DELEGACIA DE MONTES CLAROS 
17 DELEGACIA DE OLIVEIRA 
18 DELEGACIA DE PASSOS 
19 DELEGACIA DE PATOS DE MINAS 
20 DELEGACIA DE PATROCÍNIO 
21 DELEGACIA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI 
22 DELEGACIA DE TEÓFILO OTÓNI 
23 DELEGACIA DE UBERABA 
24 DELEGACIA DE UBERLÂNDIA 
25 DELEGACIA DE UNAÍ 
26 DELEGACIA DE VIÇOSA 

 


