
PORTARIA Nº 364/2000, DE 24 DE JANEIRO DE 2000.

CRIA   GRUPO  DE  DESENVOLVIMENTO  DE
INFORMÁTICA - GDI.

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

considerando  o  investimento  em  informática,  visando  a
modernizar seus processos para facilitar  as decisões e atender com excelência aos
seus clientes,

considerando  que  a  decisão  implica  em  mudanças  que
precisam ser planejadas e acompanhadas,

considerando  a  Comissão  de  Informática  constituída  pela
Circular/DGE nº 001/99, de 03 de setembro de 1999,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Grupo  de  Desenvolvimento  de
Informática - GDI para coordenar e liderar o processo de informatização da Autarquia.

Art. 2º - O GDI é composto pelos seguintes servidores:

I - José Carlos Jabur Cardoso, matrícula 302755, Assistente
Técnico;

II  -  Mário  Luiz  de  Almeida  Chrispim,  matrícula  807512,
Assessor Especial;

III - Otávio Luciano Reis França, matrícula 807580, Assessor
Especial;

IV - Vânia Maria Ribeiro, matrícula 308541, Chefe de Divisão.

Parágrafo único. A coordenação do Grupo será exercida pelo
servidor Otávio Luciano Reis França.

Art.  3º  -  Fica  designado  o  Diretor  de  Administração  e
Finanças como responsável no processo de informatização para as decisões em nível
de Diretoria.

Art. 4º - O Grupo de Desenvolvimento de Informática - GDI
subordina-se ao Diretor mencionado no artigo anterior.



Art. 5º - São atribuições do GDI:
a) elaborar projeto para a informatização com horizonte de

2002;
b)  detalhar  o  projeto  em  nível  das  diversas  unidades,

assessorando todos os setores envolvidos;
c) avaliar periodicamente o projeto, junto com o Diretor 

designado no artigo 3º;
d) emitir, sempre que for conveniente, comunicado a todas 

as unidades, com informações a respeito do andamento do projeto.

Art. 6º - O GDI prestará assessoria aos Superintendentes e
Delegados,  definindo com eles  o  modelo  de projeto  para a informatização de suas
áreas, inclusive para acompanhamento e avaliação. 

Parágrafo único. Os Superintendentes e os Delegados são 
os responsáveis pela operacionalização do Projeto de Informatização nas suas 
respectivas áreas.

Art.  7º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação e revoga as disposições em contrário.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo
Horizonte, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2000.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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