
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Mineiro de Agropecuária

 
PORTARIA IMA Nº 2.075, DE 26 DE JULHO DE 2021.

 
Aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de Análise e Revisão de Atos

Normativos - CPAR/IMA, instituída pela Portaria IMA nº 2021/2020.
 
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;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º- Aprovar o Regimento Interno da CPAR/IMA, na forma do Anexo à presente
Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021.

Thales Almeida Pereira Fernandes
Diretor-Geral

 
 

ANEXO
 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE E REVISÃO DE ATOS
NORMATIVOS - CPAR/IMA

 
CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO

 
Art. 1º - A Comissão Permanente de Análise e Revisão de Atos Normativos - CPAR/IMA
tem como objetivo promover a implantação de boas práticas no processo de produção
de atos normativos sobre defesa agropecuária.

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

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;
IV - propor medidas para o fortalecimento da ação regulatória do IMA, especialmente
quanto à transparência, cooperação, responsabilização, participação social, celeridade

Portaria CPAR nº. 2.075, de 26/07/2021 (32788633)         SEI 2370.01.0021121/2021-80 / pg. 1



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 regimento interno.

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art. 4º - A CPAR/IMA será composta por 7 (sete) membros titulares da Diretoria
Técnica.
§1º. Cada membro titular terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e
impedimentos temporários. É recomendável que o suplente participe de todas as
reuniões e esteja a par dos assuntos tratados;
§3º. Os membros da CPAR/IMA, titulares e suplentes, serão indicados pelo Diretor
Técnico e designados pelo Diretor-Geral do IMA.
§4º. Somente membros titulares poderão votar em demandas que exijam
posicionamento da maioria simples (metade mais um). O suplente somente terá direito
ao voto quando o membro titular correspondente estiver ausente.

Art.5° - A comissão nomeará um coordenador dos trabalhos entre os membros
titulares, mediante indicação do Diretor Técnico e aprovação dos demais membros
titulares, que exercerá a função por período de um ano, podendo ser reconduzido.

Art. 6º - 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. 7º - Todos os membros da CPAR/IMA, titulares e suplentes, deverão se qualificar
no tema de boas práticas regulatórias com vistas ao melhor andamento dos trabalhos.
§1º Os cursos e treinamentos serão indicados aos membros pelo coordenador.
§2º Os membros deverão inserir ao processo SEI nº 2370.01.0015689/2021-80 os
certificados correspondentes.
§3º As chefias imediatas dos membros titulares e suplentes deverão ser cientificados
previamente da programação dos cursos e treinamentos, devendo haver liberação do
servidor para efetiva participação além da previsão no plano de trabalho.

Art. 8º - 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.
 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - A CPAR/IMA reunir-se-á uma vez por mês, em caráter ordinário, de forma
presencial ou remota, em datas pré-determinadas pelo coordenador, em comum
acordo com os demais integrantes da comissão.
§1º. As datas serão definidas na primeira reunião do ano, devendo ser observados os
feriados, recessos e pontos facultativos, de forma que não haja prejuízo na condução
dos trabalhos.
§2º. O cronograma das reuniões ordinárias será disponibilizado aos membros por e-
mail, bem como as informações quanto ao horário e ao local/link.
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Art. 10 - A CPAR/IMA reunir-se-á em caráter extraordinário, mediante convocação do
coordenador, quantas vezes necessário para o bom andamento dos trabalhos.

Art. 11 - A ausência não justificada de membro titular em mais de 3 (três) reuniões
consecutivas e/ou alternadas excluirá, automaticamente, o membro efetivo da
CPAR/IMA, que será substituído de forma definitiva pelo respectivo suplente.
 

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 32788633 e o código CRC D8DDC80B.

Referência: Processo nº 2370.01.0021121/2021-80 SEI nº 32788633
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