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PORTARIA NO 23IPRES/IDAF, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Decreto no 5.il0 de 23 de março de 2020, publicado no D. O. E. no 12.766 de
25 de março de 2020, no uso de suas atribuiçóes legais e regulamentares.

RESOLVE:

AÉ. 1o Fica instituída a Comissão Recursal do lnstituto de Defesa

Agropecuário e Florestal - IDAF, a qual caberá analisar e julgar os recursos

interpostos pelos Autuados nos autos dos processos de infração deste lnstituto.

AÉ. 20 Designar os servidores a seguir relacionados para compor

a referida comissão:

r Kennedy Lins Nunes da Silva - Divisão de Defesa Sanitária

Animal/DIDSA - Presidente;

o Daniel Carlos de Oliveira Nunes - Suplente;

. Jonas Celestrini Junior - Divisão de lnspeção de Produtos de

Origem Animal/DlPOA - Membro;

. Adriane Edna Pires de Souza - Suplente;

o Alex Elias Braga de Paula - Divisáo de Defesa Sanitária

Vegetal/DIVEG - Membro

. Ligiane Lopes Amorim Pereira - Suplente

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO II

Modelo para Proposta de melhoria
APRESENTAÇAO DO TRABALHO'
(Nome do autor)
(Tema da proposla)
Proposlâ de melhoria apresentada a Comissão de Promoçâo, como requisito paÍcialpaÍa alcançara PromoÉo na Classe lllda carÍeiía de (cârgo)
Rio Branco-Ac de 2018

[. rDÊNTTFTCAÇÁO',

a) SeNidor
Norne:
»@ooooooo@oooo oo(

lMalricula:
)ooo@oooooo«)ooom«)mo«

@
lnstituto de AdministlaÉo Penitenciária
c) SetoÍ de lotaÉo
unidade ou Gerência )ooooooooooooooom(
Coordenacáo)oooooooooooooo (

IV INFORMAÇÔÉS ADICIONAIS

Conclusão':
Fontes de pesquisa
(Relacionar livros, sites, .evislas, pesquisas e outros que deram suporte teórico ao trabalho apÍesentado, inclusive câsês de ouhas instituições)
Lista de anexos
Assinatura e data de aoresentacáo da DroDosta

Critérios de avaliaÇão Atende Não atende
Itens obrioatórios paÍâ conslrucâo da proposta
Relacão do tema aDresentado com o órsão, instituicáo ou setor onde o servidor trabalha
Demonslrar conhecimento acerca do tema abordado
Manter coesáo entre os itens obriqatórios.
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PORTARIA N'22yPRES/IDAF, DE 02 DE FEVEREIRO DE 202í,
O PRESTDENTE DO |NSTITUIO DE DEFESAAGROPECUARA E FLORESTAL DOACRE - IDAF, no uso de suas atribuiÉes que lhe conEíe o De.rEto rf
5.540 de 23 de maíço de 2020, publkzdo no D. O. E. n' 12.766 de 25 de maÍço de 2020, no uso de srãs atribuições legais e regulamentâÍes.
RESOLVE:
Art. ío Tomar sem eíeito, a portaria no 298/PRESI/|DAF, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020, que institui a Comissão Recursal do lnstituto de DeÍesa
Agropecuário e Floreslal - IDAF.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo.

José Fíancisco Thum
Presidente - IDAF
DecÍeto n" 5.540 - DOE no 12.766n02O

PORTARIA N" 23|PRES/IOAF, DE 02 DE FEVEREIRO DE 202,I.
O PRESTDENTE DO INST|TUTO DE DEFESAAGROPECUÁRh E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atíibuiçÕes que lhe contuÍe o DecÍeto
nô 5.540 de 23 de maÍço ê 2020, publicado no D. O. E. np 1 2.766 de 25 de março de 2020, no uso de suas atribuiçôes legais e regulamentares.
RESOLVE:
tut. 10 Fica instituída a Comissão Recuísaldo lnstituto de DeÍesâ Agropecuário e Florestal- IDAF, a qualcaberá analisar ejulgar os reclrsos inter-
postos pelosAutuados nos autos dos processos de inÍraÉo deste lnsütuto.
A.t. 20 Designar os servidores a seguir relacionados para compor a reíerida comissão:
Kennedy Lins Nunes da Silva - Divisão de Defesa SanitáÍia AnimaUDlDSA- Presidênte;
Daniêl Carlos de Oliveira Nunes - Suplentei
Jonas Celeslrini Junior- Divisáo de lnspeçâo de Produtos de OÍigem Animal/DiPOA- Membro;
Adriane Edna Pires de Souza - Suplente;
Alex Elias Braga de Paula - Divisão de Defesa Sanitária VegetaUDlVEG - MembÍo
Ligiane Lopes Amorim Pereirà - Suplente
Esta Ponaria entra em vigor na data dê sua publicaçáo.

DIARIO OFICIAL41 Quintajeira. 04 de íevereiro de 202'l

referida proposta delende a implantaÉo de um Píojeto de x»o()oü nas unidades do lnstituto deAdministraÉo Penitenciária
b) ldênlificaçáo do problema:
(ApÍesentar a problemática que Íesultou na apresêntaÉo da proposta de melhoria; como esse problema foi identificado; ondê e desde quando
o problema se apíesenta ou pode haver melhoria; possiveis causâs ê efeitos, a íÍÉdio e longo prazo, do píoblema que se deseja solucionar ou
apeíeiçoar; e opiniões existentes acerca do problema ou da rÍElhoÍia sugeíida)
c) Apíesentaçào da Proposta de melhoria:
(Apresentar proposta paÍa mitigar ou solucionar a problemática, bem como, seu objetivo).

(Dêsqever a proposla, esclarecendo como será realizada, os envolvidos, as macío tases ou atividades e demais informaçóes, que conside
para confirmarou desenvolver um entendimento comum do serviço, produto ou resultado que sê pretende alcançar com a realizaÉo da

Descreverquâis os ganhos com a implantaçáo da sugestão para as pessoas, para a unidade de trabalho, para o órgão ou entiilade, para o servi
ico e outros ue consideíaÍ i

a) ldentificação do tema/áÍea aboÍdado na proposta

Delalhamento da proposla apresentada

posta, evitando entendimentos diveísos sobíe o que está se propondo)

) Ganhos com a implantaÉo da proposta de melhoria

nte

José Francisco Thum
Presidenle - IDAF
Decreto n" 5.í0 - DOE no 12.766D020

III. PROPOSTA DE I\4ELHORIA'

Todos os itens com * são obrigatórios
ANEXO t

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTADE MELHORIA


