
PORTARIA Nº 354/99, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

CONSTITUI COMISSÃO DE QUALIDADE DE VIDA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo  19, incisos I e
XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando a necessidade de desenvolver o processo de
melhoria da qualidade de vida dos servidores desta Autarquia, de forma a contribuir
para o seu crescimento pessoal e profissional,

 
RESOLVE:

Art. 1º - Constituir, oficialmente, Comissão de Qualidade de
Vida, no âmbito desta Autarquia, composta dos seguintes membros, sob a coordenação
geral do primeiro:

        a) Valter Marra de Freitas - coordenador - Divisão de
Recursos Humanos;

        b) Paulo José de Abreu - coordenador - Divisão de
Recursos Humanos;

        c) Maria Elizabeth Rios de Resende - coordenadora -
Divisão de  Educação Sanitária;

        d) Miriam Souza Pinto de Alvarenga - coordenadora -
ASSIMA;

        e)  Jacinto de Oliveira Nunes - divulgador - Assessoria
de Planejamento e Coordenação;

        f)  Alvanir  Rodrigues  de  Oliveira  -  divulgadora  -
Delegacia Regional de Belo Horizonte;

       g) André Luiz Freitas Castro - divulgador - Divisão de
Fiscalização de Insumos e Produtos Agrícolas;

       h)  Ana Beatriz Dias de Miranda - material - Laboratório
de Química Agricola;

       i) Giovanni Bassane Ramos - material - Laboratório da
Área Animal.

Art. 2º - serão criadas tantas Subcomissões quantas forem
necessárias, que serão constituídas por servidores lotados nas Delegacias Regionais e
Escritórios Seccionais, cujos nomes serão escolhidos no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação desta Portaria,  devendo manter a mesma estrutura da
Comissão de Qualidade de Vida.



Art.  3º - Compete à Comissão de Qualidade de Vida e às
Subcomissões:

a)   diagnosticar as necessidades biopsicossociais.
b)  motivar a participação de todos os colaboradores

do IMA; 
c)  identificar  e  captar  novos  voluntários  para  a

ampliação das ações do Programa de Qualidade de Vida – PQV;
d)  propor ações para a melhoria da qualidade de vida,

através do desenvolvimento das potencialidades já existentes;
e)  viabilizar  com  os  colaboradores  do  IMA  a

operacionalização das propostas apresentadas à Comissão do Programa de Qualidade
de Vida - PQV.

Art.  4º  -  A  Comissão  de  Qualidade  de  Vida  e  as
Subcomissões terão mandado de 1 (um) ano.

Art. 5º - A composição da Comissão de Qualidade de Vida e
das Subcomissões será através de inscrições voluntárias, por indicação de Chefias, da
ASSIMA ou dos membros natos.

Art. 6º - Serão considerados membros natos da Comissão de
Qualidade de Vida, o Chefe da Divisão de Recursos Humanos – DVRH e o Presidente
da Associação dos Servidores do IMA – ASSIMA, independentemente de comporem a
Comissão.

Art. 7º - Poderá ser membro da Comissão de Qualidade de
Vida e das Subcomissões qualquer servidor, independente do seu cargo e/ou de sua
hierarquia funcional.

Art.  8º  -  A  qualquer  tempo  poderá  se  inscrever  ou  ser
indicado para compor a Comissão de Qualidade de Vida e as Subcomissões o servidor
que anteriormente já tiver participado delas.

Art. 9º - Os membros da Comissão de Qualidade de Vida e
das Subcomissões não serão remunerados pelas atividades desenvolvidas. 

Art.  10  -  A  Comissão  de  Qualidade  de  Vida  e  as
Subcomissões deverão apresentar à Divisão de Recursos Humanos - DVRH, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, após sua instalação oficial, um programa de ações a ser
desenvolvido no âmbito desta Autarquia, com respectivo cronograma.



Art. 11 - Cabe aos membros natos propor, para a Diretoria do
IMA, quaisquer alterações que se fizerem necessárias na presente Portaria, bem como
dirimir as dúvidas que porventura surgirem.

Art.  12  -  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 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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