
PORTARIA Nº 368, DE  3 DE MARÇO DE 2000.

CRIA GRUPO DE AGROQUALIDADE.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Criar o Grupo de Agroqualidade para desenvolver o
“Processo de Qualidade do IMA”, com o objetivo de atender a Resolução nº 433, de 30
de  outubro  de  1996,  constituído  inicialmente  dos  seguintes  servidores,  sob  a
coordenação do primeiro:

  I – João Nelson Gonçalves Rios, matrícula 300591;
 II – Antônio de Pádua Freire, matrícula 309636;
III – Francisco Xavier Maia, matrícula 801484.

§  1º  -  Poderão  ser  incluídos  novos  servidores  ao
Grupo, a partir da expansão de áreas de trabalhos, por decisão do Diretor-Geral.

§ 2º -Poderão ser criados subgrupos para assessorar
e ampliar as ações de agroqualidade do IMA.

Art. 2º - Ao Grupo de Agroqualidade compete:

a) criar  Comitês  Técnicos nas regiões do Estado,
que supervisionará e coordenará as atividades de agroqualidade definidas pelo IMA;

b) orientar e acompanhar todas as áreas envolvidas
com  o  desenvolvimento  de  estudos  e  propostas  relacionadas  com  a  qualidade,
especificamente a normatização e o controle de processos produtivos do agronegócio,
em aspectos operacionais e, inclusive, para a certificação da origem e da qualidade;

c)  assessorar  a  Diretoria  Executiva  do  IMA  no
estabelecimento das prioridades para a certificação de origem e qualidade dos produtos
agropecuários;



d)  promover  estudos  para  harmonizar  as  normas
técnicas  da  produção  agropecuária  e  agroindustrial  com os  conceitos,  princípios  e
instrumentos da gestão da qualidade total;

e)  buscar  a  compatibilização  da  certificação  de
qualidade  dos  produtos  agropecuários  e  agroindustriais  do  Estado,  às  normas  e
padrões de qualidade nacionais  e  internacionais,  especialmente  as  relacionadas ao
Mercosul;

f)  promover  a  capacitação  dos  servidores  do  IMA
para a execução do programa de agroqualidade;

g) promover o intercâmbio com entidades públicas e
privadas,  nacionais  e  internacionais,  visando  o  desenvolvimento  tecnológico  para
obtenção de produtos agropecuários de qualidade;

h)  apresentar  relatório  mensal  das   atividades
desenvolvidas.

Art. 3º - Para o desempenho de suas atribuições, o Grupo de
Agroqualidade poderá solicitar  a  contratação de consultoria  especializada,  mediante
justificativa fundamentada em relatório.

Art. 4º - Para atender os objetivos dessa Portaria, e tendo em
vista as ações previstas no artigo 2º, o Grupo deverá elaborar um plano operacional a
ser aprovado pelo Diretor-Geral.

Art.  5º  -  O  Grupo   de  Agroqualidade  ficará  subordinado
diretamente ao Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do IMA.

Art.  6º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação e revoga a Portaria nº 293/98, de 12 de agosto de 1998.

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, em Belo
Horizonte, aos 3 (três) dias do mês de março de 2000.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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