
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Mineiro de Agropecuária

 
PORTARIA  IMA Nº 2.076, DE 26 DE JULHO DE 2021.

Aprova as Diretrizes Gerais de Boas Práticas Regulatórias no âmbito do 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 07 de
fevereiro de 2020; tendo em vista o disposto na Portaria IMA nº 2.021, de 1º dezembro
de 2020;

Considerando o Decreto nº. 48.036, de 10 de setembro de 2020, que regulamentou
dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que tratam da
liberdade econômica, em seu artigo 15, estabeleceu que o modelo de procedimento de
Análise de Impacto Regulatório - AIR deverá ser adotado na elaboração e na alteração
das normas que impactem no exercício de atividade econômica expedidas a partir de
1º de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar as Diretrizes Gerais de Boas Práticas Regulatórias no âmbito do IMA,
na forma do Anexo à presente Portaria.
Parágrafo único. A expedição de atos normativos relacionados à defesa agropecuária
deverá seguir as Diretrizes Gerais de Boas Práticas Regulatórias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 16 de agosto de 2021.
 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021.
Thales Almeida Pereira Fernandes

Diretor-Geral
 

ANEXO

DIRETRIZES GERAIS DE BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS NO ÂMBITO DO IMA
I) INTRODUÇÃO

A Comissão Permanente de Análise e Revisão de Atos Normativos (CPAR/IMA) foi
instituída com o objetivo de promover a implantação de boas práticas no processo de
produção de atos normativos sobre defesa agropecuária. Sua gestão é colegiada, de
caráter consultivo e deliberativo, ligada diretamente ao Diretor-Geral do IMA.
A atividade de regulamentação técnica em defesa agropecuária engloba a sanidade
animal e vegetal, o controle e a padronização de insumos agropecuários e produtos de
origem animal e vegetal.
As Diretrizes Gerais de Boas Práticas Regulatórias buscam o aprimoramento do
processo de elaboração e revisão das normativas no âmbito do IMA, relacionadas à
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defesa agropecuária.
Os atos normativos de natureza administrativa (restritos ao âmbito interno, relativos à
designação de servidores e comissões para funções específicas e à gestão de pessoal,
como promoção, progressão, aposentadoria, férias, licença, entre outros), que não
são de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados,
estão dispensados do cumprimento das etapas do processo proposto neste anexo,
devendo ser deliberados de forma direta pelo dirigente máximo, sem serem
submetidos à CPAR/IMA.
As Diretrizes Gerais de Boas Práticas Regulatórias são de cumprimento obrigatório na
produção de atos normativos que afetam a defesa agropecuária Todas as demandas
relacionadas à área técnica serão submetidas à CPAR/IMA, embora parte delas possam
ser dispensadas de algumas etapas previstas neste anexo, a depender da
complexidade do tema e da urgência de ação estatal, com a necessária anuência do
Diretor-Geral.
 
II) ETAPAS DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO

Para ser efetiva na promoção do agronegócio e da saúde pública, a produção de atos
normativos deve estar pautada em um processo sistematizado e transparente, que
facilite a participação e a compreensão geral acerca dos procedimentos prescritos.
Para aprimorar a produção normativa do IMA, será apresentado um fluxo composto
por 5 (cinco) etapas, que se sucedem e complementam, sendo devidamente
acompanhadas e coordenadas pela CPAR/IMA:

1. Iniciativa:
A exposição do problema regulatório é o primeiro passo do processo. A demanda pode
partir tanto do público externo quanto da gerência técnica relacionada ao tema,
devendo estar instruída com informações básicas sobre a temática afeta ao problema
identificado, que pode estar relacionado à falta de regulamentação ou à necessidade de
revisão dos atos vigentes.
A demanda à CPAR/IMA deve ser feita exclusivamente através de Processo SEI.
Problemas apresentados sem a devida instrução deverão ser devolvidos ao requerente
para complementação.
 
● Demanda interna
Quando se tratar de demanda interna, a gerência técnica relacionada ao tema deve
abrir o Processo SEI, descrever o problema regulatório em Memorando e/ou Nota
Técnica, anexar os documentos relacionados (quando for o caso) e submeter à
Diretoria Técnica. No encaminhamento, o gerente deverá indicar, no mínimo, um
servidor como referência do assunto, informando o nome completo, cargo/ocupação,
e-mail e telefone de contato.
Cabe ao Diretor Técnico o encaminhamento ao Diretor Geral, sugerindo o despacho à
CPAR/IMA para análise, em conformidade com as boas práticas regulatórias.
Demandas da área técnica a partir das unidades descentralizadas (Coordenadorias
Regionais, Escritórios Seccionais) deverão ser submetidas aos coordenadores da área
na respectiva gerência, para análise preliminar. Havendo concordância, o
encaminhamento da demanda será feito pela gerência, seguindo a tramitação descrita
anteriormente.
 
● Demanda externa
Quando se tratar de demanda externa, o problema regulatório deve ser apresentado
inicialmente ao Diretor-Geral, que irá encaminhar à CPAR/IMA para providências, com
ciência à Diretoria Técnica. O requerente, quando se tratar de pessoa jurídica, deve
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indicar expressamente o seu representante para tratar do tema apresentado,
informando nome completo, cargo/ocupação, e-mail e telefone de contato. Caso a
demanda externa não seja recebida via SEI, a abertura do Processo será feita pela
Diretoria Geral.
 
2. Análise e elaboração:
Diante da apresentação do problema regulatório, a CPAR/IMA avaliará a necessidade de
constituição de Grupo de Trabalho para análise da demanda, a ser composto por
servidores do IMA e coordenado por um membro da CPAR/IMA. Não há limite de
participantes; porém, deverá ser levada em consideração a complexidade do tema para
tal definição.
O Coordenador da CPAR/IMA comunicará às chefias imediatas dos servidores
envolvidos, de modo que haja a disponibilidade para dedicação ao trabalho proposto. O
grupo estabelecido ficará vinculado ao processo até a conclusão de todas as etapas.
A CPAR/IMA convidará, sempre que necessário, especialistas e representantes da área
relacionada para o auxílio na análise do problema regulatório.
A partir da constituição do Grupo de Trabalho, em até uma semana deverá ser
estabelecido o cronograma de entrega do relatório final e minuta da proposição,
quando for o caso. Nessa etapa, deverão ocorrer:
 
2.1. Análise de Impacto Regulatório (AIR)
A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é uma das principais ferramentas de melhoria da
qualidade regulatória. Conhecida como ex ante, pode ser definida como um processo
sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de
um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis
para o alcance dos objetivos pretendidos.
Sua finalidade é apresentar elementos técnicos e analíticos para os tomadores de
decisões políticas e regulatórias, a fim de garantir que a ação governamental seja
justificada e apropriada, considerados os impactos positivos e negativos envolvidos. A
busca por evidências deve ser uma constante, contribuindo para a construção de uma
análise robusta e efetiva.
 
Os passos fundamentais de uma AIR estruturada são:
I) descrição do problema regulatório que se pretende solucionar;
II) identificação e consulta aos atores ou grupos afetados;
III) levantamento da base legal aplicável ou impactada pela proposta;
IV) descrição e comparação das possíveis alternativas ou combinação de alternativas
de ação;
V) definição dos objetivos pretendidos com a atuação regulatória recomendada.
Inicialmente, será implantada metodologia simplificada, embasada no preenchimento de
questionários padronizados, com a evolução para critérios mais específicos,
observando as particularidades da área de defesa agropecuária e a capacitação dos
servidores. A condução da AIR compete ao Grupo de Trabalho constituído.
 
Não caberá AIR quando a proposta de ato normativo for:
a) para correção de erros formais (sintaxe, ortografia, pontuação, tipográficos,
numeração, entre outros), sem alteração de mérito;
b) para revogação (normas obsoletas ou em desuso) ou consolidação (aglutinação de
normas que versam sobre a mesma matéria, sem alteração de mérito);
c) mediante decisão justificada: diante de urgência; direitos ou obrigações definidos em
instrumento legal superior (ato normativo elaborado em obediência a lei que exige a
regulamentação de seus dispositivos, definindo de antemão a forma de atuação
regulatória);
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d) de notório baixo impacto (sem impacto significativo sobre a saúde, segurança, meio
ambiente, economia ou sociedade, nem aumento significativo de custos).
 
2.2. Elaboração da minuta do ato normativo
A elaboração é o momento da efetiva preparação da minuta de ato normativo, após
decisão tomada com base nas evidências e conclusões da AIR. Para que possa atingir
os objetivos pretendidos, a matéria a ser regulada deve estar claramente identificada e
o texto construído de forma sistematizada, segundo os ditames da legislação que rege
a redação normativa oficial.
A minuta deve conter parte preliminar (composta por epígrafe, ementa, preâmbulo,
enunciado do objeto e indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas);
parte normativa (conteúdo que regula o objeto definido na parte preliminar); parte final
(composta por medidas necessárias à implementação do ato, disposições transitórias,
cláusula de vigência e cláusula de revogação, quando couber); e anexos (conforme a
necessidade do objeto a ser regulamentado).
A coordenação do processo de elaboração compete ao Grupo de Trabalho, em
articulação com as demais unidades do IMA envolvidas. Para o acompanhamento da
concepção de atos normativos, sugere-se o estabelecimento de cronograma de
reuniões, registradas em ata. Ademais, todos os documentos produzidos ao longo do
desenvolvimento da proposta devem compor o processo SEI correspondente, com
vistas a subsidiar a apreciação do corpo dirigente. Ao final, os fundamentos técnicos,
através de relatório ou nota técnica, devem acompanhar a minuta de ato normativo.; A
CPAR deverá receber a proposição e submeter à aprovação, que será pela maioria
simples dos membros titulares ou pelos suplentes na ausência dos titulares.
 
3. Consulta pública
Após aprovação interna, a CPAR/IMA irá apresentar o trabalho realizado ao Diretor-
Geral através da tramitação do Processo SEI. Se necessário, a depender da
complexidade do tema, o Grupo de Trabalho fará apresentação da análise e proposição
à Diretoria.
Caberá ao Diretor-Geral o encaminhamento para publicação da consulta pública no
Diário Oficial/IOF/MG, contendo a íntegra da minuta ou indicando onde acessá-la, bem
como informando o período e a forma de envio das contribuições. Competirá ao Grupo
de Trabalho a condução da consulta pública.
Sempre que possível, a consulta deverá ser realizada por meio de sistema
informatizado que possibilite a melhor dinâmica do processo. A proposição ficará
disponível por prazo mínimo de dez dias úteis, podendo ser prorrogado.
Ao término do prazo estabelecido para o envio de contribuições, estas devem ser
analisadas, respondidas, consolidadas e anexadas ao processo administrativo. Cabe
destacar que tais contribuições não têm caráter vinculante, devendo o Grupo de
Trabalho fundamentar o aceite ou a rejeição e proceder aos ajustes finais.
A CPAR deverá receber a proposição e submeter à aprovação, que será pela maioria
simples dos membros titulares ou pelos suplentes na ausência dos titulares, e
encaminhar ao Diretor-Geral.
 
4. Análise da proposição do ato normativo pela Procuradoria Jurídica do IMA
O Diretor-Geral encaminhará a proposição à Procuradoria Jurídica do IMA para análise e
revisão final da técnica legislativa e emissão de parecer sobre a constitucionalidade, a
legalidade e a compatibilidade com o ordenamento jurídico.
 
5. Assinatura e Publicação
A versão final da proposta seguirá para a deliberação do Diretor-Geral, que poderá
firmar a nova regulamentação, encaminhando-a para publicação no Diário Oficial/IOF-
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MG, ou determinar o seu arquivamento mediante justificativa.
 

Documento assinado eletronicamente por Thales Almeida Pereira
Fernandes, Diretor(a) Geral, em 26/07/2021, às 15:56, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32794829 e o código CRC 26CD0279.

Referência: Processo nº 2370.01.0021121/2021-80 SEI nº 32794829
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