
PORTARIA Nº 295/98, DE 12 DE AGOSTO DE 1998.

CRIA O COMITÊ EXECUTIVO CENTRAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, inciso I, do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  que  a  análise  dos  assuntos  técnicos  de
competência desta Autarquia devem ser objeto da mais ampla discussão por todas as
áreas, a fim de garantir segurança nas decisões,

considerando, enfim, que a tomada de decisão coletiva  deve
envolver todos os segmentos da Autarquia,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criado o Comitê Executivo Central do IMA.

Art.  2º  -  O Comitê tem por objetivo garantir  a mais ampla
discussão dos assuntos técnicos de competência do IMA para a adoção  das medidas
adequadas, com maior segurança.

Art. 3º - Ao Comitê Executivo Central compete:
a)  discutir,  aprovar  e  supervisionar  a

implantação dos planos, programas e projetos;
b) analisar e aprovar as diretrizes e as normas

técnicas de defesa sanitária animal, vegetal e administrativas;
c) avaliar, aprovar e monitorar a implantação de

medidas emergenciais, indicando, dentre os seus membros, o coordenador;
     d)  colaborar  no  aprimoramento  dos  atos

técnicos e administrativos de competência exclusiva do Diretor-Geral;
e) examinar e decidir os assuntos que lhe forem

submetidos pelo Diretor-Geral.

Art.  4º  -  O  Comitê  Executivo  Central  tem  a  seguinte
composição:
                                                     I - Diretor-Geral, que será o seu Presidente;
                                                    II - Diretor Técnico, que substituirá o Presidente, na sua
ausência ou impedimento;
                                                    III - Diretor de Promoções Agropecuárias;
                                                    IV - Diretor de Administração e Finanças;
                                                     V- Chefe de Gabinete, que será o seu Secretário-
Executivo;

 VI - Superintendente de Produção Animal;
                                                   VII - Superintendente de Produção Vegetal;
                                                  VIII - Superintendente de Promoções e Eventos;
                                                    IX - Superintendente de Administração;



                                                     X - Superintendente de Finanças;
                                                    XI - Assessor-Chefe da Assessoria de Controle Interno;
                                                   XII - Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica;
                                                  XIII - Assessor-Chefe de Planejamento e Coordenação;
                                                  XIV - Assessor responsável pela área de comunicação

social;
                                                   XV - 1 (um) Delegado Regional em rodízio, a cada mês;
                                                  XVI - Presidente da Associação dos Servidores do IMA -

ASSIMA.

Art.  5º  -  O  Comitê  Executivo  Central  reunir-se-á
mensalmente, na última quinta-feira do mês, em horário fixado pelo Diretor-Geral..

Parágrafo único. De acordo com as necessidades do
serviço, poderá haver reuniões extraordinárias, convocadas pelo Diretor-Geral.

Art.  6º  -  A  matéria  a  ser  objeto  de  exame  pelo  Comitê
Executivo  Central  deve  ser  apresentada  devidamente  instruída,  com  parecer  e
conclusão da respectiva área.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo
Horizonte, aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 1998.

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral
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