
PORTARIA FJP 001/2021  

Institui a Comissão de Governança Participativa no âmbito da Fundação João Pinheiro.  

 

O Presidente da Fundação João Pinheiro, no uso de atribuição que lhe confere inciso Ido art. 9º 

do Decreto Estadual 47.877, de 05 de março de 2020, e considerando as disposições 

constantes das Leis Estaduais nºs 22.257/2016, 23.304/2019 e nos Decretos Estaduais nºs 

47.185/2017, artigos 2º, III e 3º, I, e 47.681, art. 3º, IV, e tendo em vista o Memorando nº 20, 

RESOLVE:  

 

Art. 1º- Instituir na Fundação João Pinheiro a Comissão de Governança Participativa, com o 

objetivo de oferecer oportunidades aos seus servidores na utilização de seus conhecimentos, 

experiências, criatividades e recursos para a busca de novas formas e melhores subsídios, com 

o propósito de auxiliar a entidade na consecução de fins institucionais.  

Art. 2º- A referida Comissão terá também por finalidade zelar pelos processos e instâncias 

institucionais que garantam o diálogo entre os servidores com vistas a contribuir para as 

decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos e ações referentes aos 

macroprocessos da FJP.  

Art. 3º- A Comissão de que cuida o artigo 1º, desta Portaria terá a seguinte composição: 

I – MARCOS VINICIUS GONÇALVES CRUZ, MASP 1.035.539-4- Presidente; II – NÍCIA RAIES 

MOREIRA DE SOUZA, MASP 1.035.543-6 – Vice Presidente; III– JOSÉ FRANCISCO JUNIOR, MASP 

1.146.845-1; IV– PAULO FREDERICO HALD MADSEN, MASP 1.035.527-9; V – ROGER DE 

MIRANDA GUEDES, MASP 1.289.113-1.  

§ 1º- O Presidente da Comissão será substituído pelo Vice-Presidente, em seus eventuais e 

legais impedimentos.  

§ 2º- A Comissão deverá elaborar o seu regimento interno, contemplando as principais regras 

para seu efetivo funcionamento.  

Art. 4º- Compete à Comissão de Governança Participativa:  

I– zelar pela existência de espaços permanentes de diálogo sobre temas de interesse da FJP;  

II– contribuir para o efetivo funcionamento dos instrumentos de Governança Participativa de 

que trata o art. 5º, desta Portaria;  

III– solicitar à direção da FJP a criação de espaços de diálogo sobre temas ainda não abordados 

pelos instrumentos previstos no o art. 5º, desta Portaria;  

IV–representar o grupo de servidores da entidade, junto à direção, apresentando 

contribuições para as decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos e ações 

referentes aos macroprocessos da FJP;  

V– demais atribuições que contribuam para a Governança Participativa na FJP.  

Art. 5º- São instrumentos da Governança Participativa:  

I– Comitês e Comissões Temáticos;  

II– Grupos de Trabalho;  

III – Consultas Abertas;  

IV– Instâncias Colegiadas.  

§ 1º- Os Comitês e Comissões Temáticos são grupos de colaboradores que representam o 

quadro de servidores da FJP, de caráter permanente ou transitório, com poderes consultivos, 

executivos ou deliberativos sobre determinada temática.  



§ 2º- Os Grupos de Trabalho são formados por servidores designados para realizar estudos e 

atividades sobre temas específicos e de interesse da FJP, por prazo determinado.  

§ 3º- As Consultas Abertas destinam-se à participação de todo o corpo funcional como 

instâncias opinativas de proposições internas, viabilizando a construção horizontal, 

colaborativa e mais legítima de documentos estratégicos para a FJP.  

§ 4º- As Instâncias Colegiadas são órgãos consultivos e deliberativos, previstos em 

instrumentos normativos, que sejam integrados por representantes dos servidores da FJP.  

Art. 6º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021. 

 

Helger Marra Lopes/Presidente 

 


