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PORTARIA IMA Nº 2021, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
Institui, no âmbito do Instituto Mineiro de 
Agropecuária, a Comissão Permanente de Análise e 
Revisão de Atos Normativos - CPAR/IMA 

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 12, inciso I do Decreto nº 47.859 de 7 de fevereiro de 2020; e 
 
Considerando os princípios de liberdade econômica da Lei n° 13.874, de 20 de setembro 

de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre 
mercado; altera o Código Civil e outras leis; 

 
Considerando os objetivos de simplificação da Lei n°13.726, de 8 de outubro de 2018, 

que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação; 

 
Considerando, que no âmbito do Estado de Minas Gerais, os órgãos devem atender às 

diretrizes do Decreto n° 47.441, de 03 de julho de 2018, que dispõe sobre a simplificação administrativa 
no âmbito do Poder Executivo estadual, mais especificamente à alínea IX que trata da simplificação dos 
atos normativos de competência do Poder Executivo estadual; 

 
Considerando a importância da implementação das boas práticas regulatórias no âmbito 

federal, nos termos do Decreto nº 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 
normativos inferiores a decreto; 

 
Considerando as normas estaduais, Lei Complementar nº 78, de 9 de julho de 2004 e o 

Decreto n°47.065, de 20 de outubro de 2016, que tratam sobre a proposição, elaboração e redação de 
atos normativos do Poder Executivo, e a sua importância para a publicação de atos normativos no âmbito 
estadual; 

Considerando a necessidade de definir as competências e o detalhamento dos 
procedimentos para os trabalhos de elaboração, revisão e consolidação dos atos normativos referentes à 
defesa agropecuária no âmbito do Estado de Minas Gerais; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do IMA, a Comissão Permanente de Análise e Revisão 

de Atos Normativos - CPAR/IMA com o objetivo de promover a implantação de boas práticas no processo 
de produção de atos normativos sobre defesa agropecuária. 

 
Art. 2º - A CPAR/IMA possui gestão colegiada, de caráter consultivo e deliberativo, ligada 

diretamente ao Diretor-Geral do IMA.  
 
Art. 3º - À CPAR/IMA compete: 
I - apoiar a construção da agenda regulatória; 
II - analisar as proposições de atos normativos relacionados às áreas de atuação do 

IMA, sugerir adequações aos proponentes e emitir parecer final ao dirigente máximo; 
III - estabelecer as diretrizes internas sobre boas práticas regulatórias, em 

adequação às inovações normativas supervenientes e ao método de trabalho do IMA; 
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IV - propor medidas para o fortalecimento da ação regulatória do IMA, 

especialmente quanto à transparência, cooperação, responsabilização, participação social, celeridade e 
atendimento ao interesse público; 

V - constituir, quando necessário, grupos de trabalho, compostos por servidores do 
IMA, para a realização de tarefas específicas; 

VI - convidar, quando necessário, profissionais, instituições e entidades 
governamentais, não-governamentais e privadas para contribuir com as discussões nos grupos de 
trabalho; 

VII - elaborar seu regulamento interno. 
 
Art. 4º - A CPAR/IMA será composta por representantes das seguintes unidades do IMA: 
 
I – Procuradoria (1); 
II – Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças (1); 
III – Diretoria Técnica (5 ou 7); 
 
§1º Os membros da CPAR/IMA serão indicados pelos titulares das unidades 

representadas e designados pelo Diretor-Geral do IMA. 
§2º Cada membro terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e 

impedimentos. 
§3º Após a publicação da presente Portaria, as unidades referidas no caput terão até 10 

(dez) dias úteis para designar seus respectivos representantes titulares e suplentes. 
§4º O número máximo de componentes da CPAR/IMA será de 9 membros. 
 
Art.5° - A comissão nomeará um coordenador dos trabalhos entre os membros, que 

exercerá a função por período de um ano, podendo ser reconduzido. Ao coordenador compete: 
I – elaborar a pauta, convocar e conduzir as reuniões;  
II – acompanhar, organizar e disponibilizar os registros dos trabalhos realizados; 
III – representar a CPAR/IMA ou designar representantes em eventos relacionados às 

boas práticas regulatórias. 
 
Art. 6º - A participação na CPAR/IMA será considerada prestação de serviço público 

relevante e não ensejará remuneração, sendo vedado o reembolso de despesas relativas à participação 
em reuniões ordinárias ou extraordinárias. 

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

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2020. 
 
 

Thales Almeida Pereira Fernandes 
Diretor-Geral 

 


