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Servidores vão usar novo
crachá a partir de fevereiro

S.O.S Santa Catarina

A Assembléia está recoihendo
donatvos para as vItimas das
nundaçaes em Santa Catarina. A
campanha Cidadania Solidária fol
lancada na 61tima terca-feira (2),
em apoio ao S.O.S. Santa
Catarina. Quern quiser ajudar
pode entregar as doaçaes no Hall
dos Bandeiras, de segunda a sexta-
feira, dos 8 as 18 horas. Os
produtos mais necessários são as
de higiene pessoal, de limpeza,
água potável e alimenfos prontos
para o consumo. Qualquer
contribuiçao, no entanto, é de
graride,aIia.

A partir de fevereiro, Os servido-
res da Assembléia terão urn novo era-
chá, mais moderno e que facilitará a
identificacão de servidores e estagiá-
rios. 0 novo modelo trará foto major
ê home do servidor em destaque. Para
confeccão do docurnento, o servidor
deve entregar a gerência imediata uma
foto 3x4 recente, colorida, corn fundo
claro e papel fosco, corn o nümero da

Esta edicao do Boletim da Secre-
taria publica, também, a Deliberacão
2.435, que modifica as regras do está-
gio profissionalizante na Assembidia.
A norma adapta os procedirnentos a
Lei federal 11.788, de setembro de

matrIcula anotado no verso. Na oca-
sião, também deve informar como pre-
fere ser identificado, escoihendo duas
partes integrantes de seu nome que
aparecerão no crachá. 0 prazo para
entrega das fotos vai ate o dia 19 de
dezembro.

Leia mais na página 3 e confira a
Deliberaçao sobre o assunto nesta
edicão, a partir da página 14.

2008. A Iimitacão da carga horária do
estagiário a 30 horas semanais é uma
das modificacOes instituIdas pela nova
lei. 0 estudante passa a ter alguns be-
nefIcios, como fdrias e auxIlio-trans-
porte. Leia mais na página 4.

ALMG adapta regras de estágio
profissionalizante a lei federal

Ca'rtas de Natal ate dia 11
Os servidores tern ate quinta-feira (11)
para participar do projeto Papai Noel
dos Correios, adotando as cartas de
criancas que estão disponIveis no Hall
Administrativo. Quem jd pegou urn
pedido tern ate o dia 18 de dezernbro
para trazer as presentes. Ate o rneio-
dia de sexta-feira (5), 450 cartinhas
jd. haviarn sido adotadas pelos
servidores. Na foto, funcionários dos.
Correios recOlhern presentes.

Palestra. para Igabinetes sobre novo Sisap.
A Gerência-Geral de Sistemas de Informacão (GSI) oferece, hoje (9) e.

quinta-feira (ii), à 0s 11 h30, no teatro; palestras de atualizacão.sobreo.Sisap
versão 6.2. Os encontiQs são destinadOs abs servidOres de gabinete..
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Cantata de Natal e inauguraça'o
marcam esta quarta-feira (10)

0 nome do ministro e embaixador
José Aparecido de Oliveira, falecido em
outubro de 2007, será dado a urn dos
principais espacos da Assernbléia dedi-
cados a manifestaco popular, o hail da
Tribuna Popular. A inauguracão do Es-
paco Dernocrático José Aparecido de
Oliveira será na quarta-feira (10), as 18
horas. 0 espaco seth identificado por
uma placa corn a imagem do ministro,
produzida pelo artista plástico itabirense
Luiz Eugenio Quintao Guerra, o Genin.

Em seguida, pelo segundo ano
consecutivo, será realizada a
Cantata de Natal da Assembldia,
apresentacäo corn 300 vozes de in-
tegrantes de 16 corais de institui-
çöes püblicas mineiras. 0 evento d
parte das cornemoraçoes do aniver-
sário de Belo Horizonte e passa a
integrar a agenda da Belotur. No
programa, tambdm consta a inaugu-
raçäo da iluminacão natalina da
ALMG.

Visitas Orientadas
Quinta-feira (11): as 9h30, visito
de 50 alunos do 60 série do Escolo
Estaduol do Boirro Amazonas, de
Betim - Teat ro do Assembléio

Projeto Ceac/ALMG sera"
apresentado em seminário

ALMG recebe homenagem

A Escola do Legislativo e o Ceoc serdo
homenageodos no quinto-eiro (11),
no Cômara Municipal de Montes
Cloros, pelo contribuiçao que
presforom 0 esso instituiçao no seu
processo de modernizocao e no
crioçao e instolocao de suo Escolo do
Legislotivo. Tombém receberâo
homenogens o Associacao Brosileiro
dos Escolos do Legislativo (Abel) e o
Progromo Interlegis, que porticiporom
desse mesmo esforco, oferecendo
suporte as iniciotivas do Legislotivo de
Montes Claros.

A Assembléia de Minas foi con-
vidada a participar do "Serninário Na-
cional de Gestäo Estratégica no Poder
Legislativo", promovido pela Assem-
bléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, nos dias 11 e 12 de dezern-
bro, em Florianópolis, para relatar a
experiência do Centro de Apoio as
Câmaras (Ceac), irnplantado pelo
Legislativo mineiro em novembro de
2006.

Vinculado a Diretoria de Comu-
nicaco Institucional, o Ceac tern
como objetivo facilitar o relaciona-
mento da ALMG corn os legislativos

municipais mineiros e promover o in-
tercâmbio de experiências entre as
casas legislativas do Estado. Os dois
anos de atuacão do Centro e as estra-
tégias para sua implantacão e consoli-
daçäo serão relatados pelo jornalista
Jorge Aurélio Pôssa Filho, assessor do
Ceac/ALMG Na programacão estäo
previstas apresentaçOes de outros ca-
ses de inovacäo legislativa, como a
Carta de Servicos aoCidadão, implan-
tada pela Assembléia Legislativa do
Mato Grosso, e o Projeto de Moderni-
zacão Tecnológica da Cârnara Muni-
cipal de Porto Alegre.

Centena"rio de Cartola é tema
de apresentação no projeto Zás

0 proj eto Zds da semana rece-
be, ao rneio-dia desta sexta feira
(12), a cantora e compositora mi-
neira Vanessa Falabella. Influenci-
ada pelo samba, pelo pop e soul, a
cantora viveu em Nova York, onde
se apresentou em locais tradicio-
nais como Joe's Pub, Zinc Bar e
Café Wha. Vanessa tambdrn parti-
cipou de festivais internacionais,

alérn de fazer shows e marcar pre-
senca em álbuns de müsicos de re-
nome mundial. No Zás, ela comemo-
ra Os 50 anos da bossa nova e o cen-
tenário de Cartola, apresentando
grandes sucessos do compositor,
mesciados corn uma pitada de bos-
sa, jazz, tango, marcha-rancho e uma
fusão entre o ijexá e os tambores de
Minas.
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Novo crachá para o serviclor:
entrega de fotos vai ate dia 19

Podem caprichar na foto! A par-
tir de hoje (9) servidores efetivos e
do grupo de execucão, assirn corno
estagiários da area administrativa, já
podem entregar as fotos que serão
usadas nos novos crachás. Esta edi-
ço do Boletirn da Secretaria traz a
deliberação e a portaria que insti-
tuern a nova Carteira de Identifica-
ção Funcional.

A diretora de Recursos Hurnanos,
Maria de Lourdes Capanerna Pedrosa,
explica que a nova identificação dos
servidores tern dois motivos princi-
pais: a adaptacão aos novos relogios

de ponto - já que os antigos estavam
ultrapassados, o que dificultava sua
rnanutencão - e a identificacão dos ser-
vidores, que deve ser privilegiada. "Os
nomes estarão mais visIveis, corn le-
tras maiores. No dia-a-dia da Assem-
bidia, não d raro as pessoas se encon-
trarem e conversarern umas corn as
outras sem saber o nome e o setor de
lotacão, ou mesmo sem saber se o ou-
tro é colega da Casa. Além da facili-
dade de nomear os colegas, tambdm
será possIvel distinguir meihor quern
d servidor e quem é visitante", expli-
ca Capanerna.

Area parlamentar
A partir de marco, serão
coneccionados também Os flOVOS

crachás para servidores e
estogiários lotados nos gabinetes
parlamentares. A Gerência-Geral
de Pessoal (GPE) divulgara,
oportunamente, 0 cronograma
para entrega das fofos.

Procedimentos necessários
0 servidor deve repassar a ge-

rência irnediata, ate o dia 19 de de-
zembro, urna foto 3x4 recente, cob-
rida, corn fundo claro e preferenci-
almente em papel fosco. 0 ni'imero
da matrIcula deve ser anotado no
verso. Na ocasião, tambdrn deve in-
formar, em uma listagem que estará
corn os diretores e gerentes, como
quer ser identificado. Para isso, deve
indicar duas partes integrantes de seu
nome (dois prenomes, ou urn nome
e urn sobrenome, ou dois sobreno-
mes). NAo valem abreviacoes nem
apelidos.

A entrega da foto no prazo é irn-
portante porque as gerências tern tarn-
bern ate o dia 19 para encaminhar todo
o material a Central de Atendirnento e
Orientacão de Pessoal (Caop). A con-
feccão dos crachás será feita pela Caop
ainda em dezernbro e em janeiro. 0
procedimento de troca das identifica-
cöes será similar ao da entrega das car-
teiras da Unimed.

Entre 2 e 14 de fevereiro de 2009,
a Caop vai encaminhar os crachás as
geréncias. A entrega das novas identi-
ficacoes aos servidores será feita me-
diante assinatura e devolucäo da anti-
ga, que será desabilitada imediatarnen-
te. Em marco, aldm deja estarern uti-
lizando o novo crachá para bater o
ponto, todos os servidores da area ad-
ministrativa terão de portá-lo durante
todo o tempo de perrnanência na As-
sembidia. A partir de 2 de fevereiro,
todos os servidores e estagiários que
tomarem posse (tanto da area admi-
nistrativa quanto da area parlamentar)
receberão o crachá no modelo novo.

Aldrn dos crachás, as carteiras de
identificacão fornecidas para deputados
e deputadas; diretor-geral e secretário-
geral da Mesa; diretores; procurador-
geral, procurador-geral adj unto e procu-
radores; gerentes-gerais e coordenado-
res de area; e policiais legislativos (rno-
delos semeihantes) também väo mudar,
sendo adaptadas ao novo modelo.

Leia a i)eIiberaçio da Mesa 11° 2.434, de 2008, sobre a
nova carteira (IC identihcaçao luncioiial, na pagina 14



4 - Boletim da Secretana - ALMG
	

9 de dezembro de 2008

Deliberação adapta estágio na
Assemble"ia a nova lei federal

A Deliberacao da Mesa 2.435,
de 2008, publicada nesta edico, mo-
difica as regras do estágio pro-
fissionalizante na Assembléia, de acor-
do corn a Lei federal 11.788, de Se-
tembro de 2008. Segundo a diretora
de Administracao e Recursos Huma-
nos, Maria de Lourdes Capanema, o
objetivo da nova legislacäo d fazer
corn que o estágio funcione realmente
como urn perfodo de aprendizado para
o estudante, e que ele não seja apenas
uma parte da mão-de-obra da empre-
sa ou instituico.
Principals mudanças - A partir de
agora, não existe mais a possibilida-
de de estágio de oito horas naAssem-
bldia. Pela nova lei, a carga horária
fica lirnitada a seis horas diárias e
trinta semanais. Os contratos antigos
continuam valendo, mas Os flOVOS

serão apenas de seis ou de quatro ho-
ras diárias.

Outra novidade d que todo estagi-
ário deve ter a supervi são de urn tdcni-
co da instituicão, corn formacao aca-
dêmica ou experiência comprovada na
mesma area do estágio. Cada supervisor
poderá responder por, no máximo, 10
estudantes. A cada seis meses, serão
emitidos relatórios de avaliacão do es-
tágio. 0 estagiário tarnbdrn terá acorn-
panhamento devidarnente comprovado
de professor orientador da instituicão
de ensino onde estuda.

A duracão do estágio será de ate
urn ano, podendo ser prorrogada por,
no máximo, dois anos. A Lei 11.788
tarnbém prevê a reserva de 10% das
vagas para estudantes portadores de
deficiência. Para esses, o estágio pode
ser superior a dois anos.

Estudante passa a ter benefIcios
A cada perIodo de 12 meses de

contrato, o estagiário terá onze meses
de atividade e urn de recesso, obser-
vada a proporcionalidade, se a dura-
ção do contrato for inferior a urn ano.
Aldm do recesso, permanece o direito
a ate cinco faltas ao estágio por ano,
por motivo excepcional, descrito em
requerimento devidamente fundamen-
tado e dirigido ao titular do órgão onde
se encontra o estagiário

Os estudantes também passam a
receber o auxilio-transporte, mensal-
mente, no rnesmo valor concedido ao
servidor ativo, excluIdos os dias em
que estiver de recesso ou corn abono.
0 auxulio-transporte será estendido

aos contratos em vigor, independen-
temente de aditamento ou não, a par-
tir da data de publicacão da Delibe-
racão. 0 recesso tambdm vale para os
atuais estagiários, mas d preciso fa-
zer uma pequena conta para saber a
quantos dias de folga eles terão di-
reito, pois a folga será proporcional
ao perIodo que ainda restar do con-
trato, a partir da publicacao da nova
norma.
Fiscalizacão e sancão - 0 cumpri-
mento da Lei 11.788 será objeto de fis-
calizaçao, acarretando a instituicão ou
empresa que reincidir em irregulari-
dade a proibicão de receber novos es-
tagiários pelo prazo de dois anos.

iDPROCON
ASSEMBLE I A

Agenda

Quinta e sexta-feira (11 e 12): participacão do coordenador do Procon
Assembléia, Marcelo Barbosa, na 56 a reunião do Departamento de Protecão
e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Ministdrio da Justiça, corn o
Sisterna Nacional de Defesa do Consumidor, em Brasilia
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DELIBERAçAO DA MESA No 2.435/2008
Contém o Regularnento do Sistema de Estágio Profissionalizante na
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

AMesa da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuicOes, em especial da pre-
vista no inciso V do "caput" do art. 79
do Regimento Interno, e consideran-
do os preceitos da Lei Federal n°
11.788, de 25 de setembro de 2008,
que dispöe sobre o estágio de estudan-
tes;

DELIBERA:
CAPfTULO i

DIsPosIçOEs PRELIMINARES
Art. 1° - 0 estágio profissiona-

lizante de estudantes do ensino supe-
rior na Assernbléia Legislativa será
concedido nos termos deste regula-
mento.

Art. 2' - Para fins do disposto nes-
ta deliberação, o estagio será destina-
do a estudante regularmente matricu-
lado em instituicão de ensino sediada
no Estado de Minas Gerais, observa-
das as seguintes regras:

I - na area administrativa a que
se refere o § 2° do art. 5° da Delibera-
ção da Mesa n° 2.432, de 8 de setem-
bro de 2008, o estágio será destinado
a estudante regularmente matriculado
a partir do quarto perIodo;

II- na area parlamentar o estágio
seth oferecido a estudante regularmen-
te matriculado em curso:

a) de Biblioteconomia, Direito,
Letras, Servico Social; ou

b) relativo as areas de Adminis-
tracão, Ciências Econômicas, Ciên-
cias Sociais, Comunicação Social ou
Tecnologia da Informação.

Paragrafo iinico - Na hipótese a
que se refere o inciso II do "caput"
deste artigo, o estágio somente pode-
rá ser oferecido a estudante de curso
não previsto nas alIneas "a" e "b" se
as atividades a serern desenvolvidas
por ele forern relacionadas a estudos,
elaboracão e acompanhamento de pro-

jetos especIficos relativos a polIticas
püblicas na area do curso no qual es-
teja matriculado.

Art. 3° - 0 estágio de que trata
esta deliberação não gera vInculo
empregatIcio ou de trabalho entre a
Assembléia Legislativa e o estagiario.

Art. 4° - São requisitos para o es-
tágio profissionalizante:

I - celebracão de convênio entre
a Assembldia Legislativa e a institui-
ção de ensino responsável ou
mantenedora do curso relativo ao es-
tágio;

II - celebracão de termo de corn-
promisso eritre o estagiário, a Assem-
bléia Legislativa e a instituicão de en-
sino;

III - matrIcula e frequência regu-
lares do estagiário em curso de educa-
ção superior, atestadas pela instituicão
de ensino;

IV - compatibilidade entre as ati-
vidades desenvolvidas no estágio e as
previstas no termo de compromisso;

V - jornada de atividades do es-
tagiário compatIvel corn suas ativida-
des escolares;

VI - acompanhamento efetivo
devidamente comprovado por profes-
sor orientador da instituicão de ensi-
no e por supervisor da Assembléia
Legislativa, observados os Anexos I e
II desta deliberação e o disposto no
inciso VI do "caput" do art. 7° da Lei
Federal n° 11.788, de 25 de setembro
de 2008.

Art. 5°- 0 estágio poderá ser res-
cindido, observado o disposto no § 2°
do art. 13 desta deliberação, a qual-
quer momento antes do tdrrnino pre-
visto no terrno de compromisso ou no
aditivo de prorrogação:

I - por acordo das partes ou, am-
da, por interesse de urna delas rnedi-
ante comunicacão por escrito feita

corn cinco dias de antecedência no
minirno;

II - depois de decorrida a terça
parte do tempo previsto para a dura-
cão do estágio, se atestada a insufici-
ência de desempenho do estagiário na
avaliação do titular do órgão de sua
lotacao ou do professor orientador da
instituicão de ensino, em relatório fun-
damentado;

III - pelo descumprirnento por
parte do estagiário de obrigação pre-
vista nos arts. 10 e ii desta delibera-
cão ou no termo de cornpromisso;

IV - pelo não-cornparecimento,
sern motivo justificado, por mais de
cinco dias, consecutivos ou não, no
perIodo de urn rnês, ou por trinta dias
durante o perIodo do estágio previsto
no termo de compromisso ou no
aditivo de prorrogacão, ressalvados os
dias relativos ao abono previsto no §
1° do art. 21 desta deliberação;

V - pela interrupcão do curso na
instituicão de ensino a que pertenca;

VI - por conduta incompatIvel
corn a exigida pela Assembldia
Legislativa.

CAPITULO II
DOS CON VENIOS E DO TERMO

DE COMPROMISSO
Art. 6' - AAssembléia Legislativa

firmará convênios corn as instituiçOes
de ensino responsáveis ou man-
tenedoras dos cursos relativos aos es-
tágios.

Art. 7° - São obrigaçOes das ins-
tituicöes de ensino, que constarão no
termo de convênio:

I - celebrar termo de compromis-
so corn 0 estagiário ou corn seu repre-
sentante ou assistente legal, quando ele
for relativarnente incapaz, e corn a
Assembléia Legislativa, indicando as
condiçöes de adequacão do estágio a
proposta pedagógica do curso, a etapa
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e modalidade da formacao escolar do
estudante e ao horário e calendário
escolar;

II - avaliar as instalacOes da As-
sembléia Legislativa e sua adequacäo
A formacão profissional do estagiário;

III - indicar professor orientador,
da area a ser desenvolvida no estágio,
corno responsável pelo acompanha-
mento e pela avaliacão das atividades
do estagiário;

IV - exigir do estagiário a apre-
sentação periódica, em prazo näo su-
perior a seis meses, de relatório das
atividades;

V - zelar pelo cumprimento do
termo de comprornisso, reorientando
o estagiário para outro local em caso
de descumprimento de suas normas;

VI - comunicar a Assembléia
Legislativa, no inIcio do perIodo leti-
vo, as datas de realizacão das avalia-
çöes escolares.

Paragrafo ünico - Professor
orientador da instituicão de ensino e
supervisor da Assembldia Legislativa
farão o acompanharnento do estágio,
comprovado por vistos no relatório a
que se refere o inciso IV do "caput"
deste artigo e por mencäo de aprova-
ção final.

Art. 8' - No termo de compromis-
so a que se refere o inciso II do "caput"
do art. 4° desta deliberacão constaro:

I - as condicOes gerais de realiza-
çäo do estágio em conformidade corn
o disposto nesta deliberacao;

II - a indicacao do professor
orientador pela instituicäo de ensino;

III a duracao do estágio, que será
de W urn ano, podendo ser prorrogada,
mediante ten-no aditivo, desde que o pra-
zo total näo seja superior a dois anos;

IV - as atividades a serem desen-
volvidas pelo estagiário, compatIveis
corn o campo de atuacão referente ao
curso em que esteja matriculado;

V - a jornada, diana e semanal,
de atividades do estagiário, cornpatI-
vel corn as atividades escolares, ob-
servado o disposto no art. 12 desta
deliberacão;

VI - o valor mensal da bolsa de
estudos, conforrne previsto nos incisos
do "caput" do art. 14 desta delibera-
ção;

VII - a previsão de contratacão
pela Assembldia Legislativa de segu-
ro contra acidentes pessoais em favor
do estagiário, cuja apólice seja corn-
patIvel corn valores de mercado;

VIII - o(s) servidor(es) daAssem-
bléia Legislativa, corn lotacão em or-
gao cujo titular seja o mesrno do or-
gao de lotaçao do estagiário, para on-
entar e supervisionar ate dez estagiá-
rios simultaneamente, observado o
disposto no art. 17 desta deliberacão;

IX - o encaminhamento pela As-
sembldia Legislativa a instituiçao de
ensino de relatOrio semestral de ativi-
dades, corn vista obrigatoria ao esta-
giário, na forma do Anexo I desta de-
liberacao;

X - a entrega pela Assembléia
Legislativa de termo de realizacao do
estágio, por ocasião do desligarnento do
estagiário, corn indicacao resumida das
atividades desenvolvidas, do perlodo e
da avaliacao de desempenho, na forma
do Anexo II desta deliberacao.

§ 1° -A celebracao de convênio
de concessào de estágio entre aAssem-
bléia Legislativa e a instituicão de en-
sino näo dispensa a celebracao do ter-
mo de comprornisso, que será assina-
do pelo Gerente-Geral de Adrninistra-
ção de Pessoal, por urn responsável da
instituicao de ensino e pelo estagiánio.

§ 20 - 0 termo de cornpromisso
será aprovado pela Gerência-Geral de
Adrninistracão de Pessoal - GPE.

§ 3° - 0 plano de atividades do
estagiánio, elaborado mediante aeon-
do das três partes a que se refere o § 1°
deste artigo, será incorporado ao ter-
rno de compromisso por meio de
aditivos a medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do
estudante.

§ 4' - Em caso de estágio obniga-
tório, a responsabilidade pela
contratacão do seguro a que se refere
o inciso VII do "caput" deste artigo

poderá ser assumida, alternativamen-
te, pela instituicão de ensino.

§ 5° - Em caso de impedimento
ou exoneração do(s) servidor(es)
supervisor(es) do estágio, aAssembldia
Legislativa designará substituto, medi-
ante aditivo ao termo de comprornisso,
observados os requisitos de lotacao e
de graduacao ou experiência profissio-
nal a que se referern, respectivamente,
• inciso VIII do "caput" deste artigo e
• art. 17 desta deliberacao.

Art. 9° - Para a celebraçäo do ter-
mode compromisso, o estagiário apre-
sentará a GPE:

I - cópia dos seguintes documen-
tos:

a) cddula de identidade;
b) comprovante de inscricão no

Cadastro de Pessoas FIsicas - CPF -
do Ministdrio da Fazenda; e

c) tItulo de eleitor e cornprovante
de votacao relativo ao ñltimo pleito
eleitoral, no caso de estagiário major
de dezoito anos;

II - duas fotografias colonidas no
formato três por quatro;

III - comprovante de matrIcula e
frequencia regulares em curso de edu-
cacao superior, atestadas pela institui-
çäo de ensino;

IV - atestado de bons anteceden-
tes emitido pela Secretaria de Estado
de Defesa Social de Minas Gerais;

V - Jaudo rnédico que comprove
a aptidao para a realizacão do estágio
ernitido pela Coordenacao de Saüde e
Assistência - CSA;

VI - declaraçao de inexistência de
parentesco corn Deputados e servido-
res da area administrativa ocupantes
de cargos em comissäo ou em exercI-
cio de funçao gnatificada, confonme
modelo definido pela Assembidia
Legislativa.

CAPITULO III
DOS DIREITOS E DOS DEVERES

DO ESTAGIARIO
Art. JO - 0 estagiário deverá ob-

servar as normas e os negulamentos da
Assernbldia Legislativa, no que cou-
ber, e realizar as atividades do estágio
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conforme orientacão do seu
p supervisor.

Art. 11 -Compete ao estagiário:
I - comprovar semestralmente a

GPE sua matrIcu!a e frequencia regu-
lares em curso de educacao superior,
atestadas pela instituição de ensino;

II— proceder ao encaminhamento
do relatório e do termo constantes, res-
pectivamente, nos Anexos I e II desta
deliberacão e dos aditivos previstos
nos § 30 e 50 do art. 8° a instituicão
de ensino, corn devolucão a GPE da
via da Assembléia Legi slativa devida-
mente assinada pelo professor
orientador;

III - devolver a GPE a carteira de
identificacão de estagiário por ocasião
de seu desligamento do estágio.

§ 1° - Na hipótese de
descumprimento das obrigacOes pre-
vistas nos incisos I e II do "caput" des-
te artigo:

I - será suspenso o pagamento da
bolsa de estudos e do auxIlio-transpor-
te previstos, respectivamente, nos arts.
14 e 15 desta deliberacäo;

II - será rescindido de pleno di-
reito o termo de compromisso de es-
tágio, observada a aplicacão do dis-
posto no § 2° do art. 13 desta delibera-
ção, se persistir o descumprimento
após o prazo estabelecido pela GPE.

§ 2° —Ao estagiário será dada vis-
ta obrigatória do relatório e do termo
a que se refere o inciso II do "caput"
deste artigo.

Art. 12 —Ajornada de atividades,
diana e semanal, do estagiário não
poderá ultrapassar a estabelecida no
respectivo termo de compromisso.

§ 1°— Ajornada que ultrapassar o
limite previsto no termo de compro-
misso será autornaticamente
desconsiderada no Sistema
Informatizado de Apuracão de Fre-
qUência e não seth computada como
jornada extraordinária para pagamen-
to ou crddito no banco de horas.

§ 2° - 0 titular do órgão de Iota-
ção do estagiário não poderá convocá-
lo para realização de atividades fora

da jornada prevista no termo de corn-
promisso.

§ 3° - Conforme previsão cons-
tante no termo de compromisso e me-
diante comprovacäo, a carga horária
de atividades do estagiário será redu-
zida a metade em perlodos de verifi-
cacöes de aprendizagem periódicas ou
finals adotadas pela instituicão de en-
sino para avaliação, hipótese em que
será aposto o código 79 no Relatório
Mensal de Apuracão de Frequência.

Art. 13 - E assegurado ao estagi-
ário perIodo de recesso, a ser conce-
dido de acordo corn o prazo de dura-
çäo do estágio constante no termo de
compromisso ou no aditivo de prorro-
gaco, da seguinte forma:

I - se o prazo for de doze meses,
o estagiário terá trinta dias de recesso
computados dentro desse perIodo;

II - se o prazo for inferior a doze
meses, o recesso seth proporcional ao
prazo de duracao do estágio, calcula-
do corn base no produto da rnultipli-
cacao do nümero de dias do estágio
por trinta, dividindo-se o resultado por
trezentos e sessenta e cinco.

§ 1° - Durante o prazo de vigên-
cia constante no termo de compromis-
so ou no aditivo de prorrogacao, o es-
tagiário usufruirá o recesso:

I - após ter cumprido 50% (cm-
qUenta por cento) do prazo de dura-
cáo do estágio;

II - em ate três perIodos, desde
que:

a) cada urn deles náo seja inferior
a cinco dias; e

b) cada urn deles não exceda a
proporcionalidade relativa aos meses
de atividade exercida, calculada corn
base na divisáo do ntirnero de dias de
atividade exercida pelo niirnero de dias
de duração do estagio descontado do
ni:imero de dias do recesso, multipli-
cando-se o resultado pelo perIodo de
recesso calculado na forma dos incisos
I ou II do "caput" deste artigo, confor-
me o caso;

III - preferencialmente durante as
suas férias escolares, mediante negocia-

cáo corn o titular do seu órgáo de iota-
cáo, que encarninhará a escala de re-
cesso corn a previsáo a GPE, sob pena
deste ter inIcio, compulsoriamente:

a) no primeiro dia do perlodo de
trinta dias que antecede o término do
prazo do estágio, se o prazo de dura-
cáo do estágio for de doze meses; ou

b) no prirneiro dia do perIodo de
recesso a que faz jus contado de for-
ma decrescente a partir do ültimo dia
do término do estágio, se o prazo de
duracao do estágio for inferior a doze
meses.

§ 2° - Em caso de rescisão antes
do prazo previsto no termo de corn-
promisso ou no aditivo de prorroga-
cáo, os dias de recesso adquiridos e
não usufruIdos seráo indenizados corn
base no valor mensal da bolsa de es-
tudos prevista no art. 14 desta delibe-
racáo, proporcionalmente ao ntimero
de dias de atividade exercida pelo es-
tagiário, cal cul ado na forma do dispos-
to na alInea "b" do inciso II do § 1°
deste artigo, descontados os dias de
recesso usufruIdos.

§ 3° - Se o resultado encontrado
nos cálculos previstos neste artigo for
nirnero fracionário, será considerado
o ntImero inteiro imediatamente pos-
terior.

§ 40_ Para o cálculo da indeniza-
cáo a que se refere o § 2° deste artigo,
será considerado o valor da bolsa de
estudos vigente no dia do pagamento.

Art. 14 - A contraprestacáo devi-
da ao estagiario terá a forma de bolsa
de estudos, paga mensalmente pela
Assembleia Legislativa, observados os
seguintes valores:

I - R$718,40 (setecentos e dezoi-
to reais e quarenta centavos) para a
jornada de seis horas diárias e trinta
horas sernanais;

II— R$478,93 (quatrocentos e Se-
tenta e oito reais e noventa e três cen-
tavos) para a jornada de quatro horas
diárias e vinte horas sernanais.

§ 1° - A bol sa de estudos será con-
cedida ao estagiário também no perl-
odo de recesso e nos dias de abono



8 - Boletim da Secretaria - ALMG
	

9 de dezembro de 2008

previstos, respectivamente, no art. 13
e no § 10 do art. 21 desta deliberação.

§ 2° - Será descontada na bolsa
de estudos do estagiário a importân-
cia correspondente:

I - as horas de atraso; e
II - aos dias a que tiver faltado, res-

salvados os relativos ao abono previsto
no § 1° do art. 21 desta deliberacao.

§ 30 - 0 pagamento da bolsa de
estudos correspondente ao 61timo mês
do perlodo do estágio e da indeniza-
çãø relativa ao recesso em caso de res-
cisão antecipada do termo de compro-
misso ou do aditivo de prorrogacäo
somente será efetuado mediante a
apresentacäo a GPE pelo estagi ário do
termo constante no Anexo II desta de-
liberacao corn a assinatura do profes-
sor orientador.

Art. 15 - Será concedido mensal-
mente auxIlio-transporte ao estagiário,
no mesmo valor em que é concedido
ao servidor ativo da Secretaria da As-
sembléia Legislativa, ressalvados o
perIodo de recesso, os di as a que tiver
faltado e os dias de abono previsto no
§ 1° do art. 21 desta deliberacao.

CAPtTULO IV
DA GESTAO DO SISTEMA DE

ESTAGIO
Art. 16— A GPE é o órgão gestor

do sistema de estágio.
Paragrafo tinico - Se necessário,

a GPE poderá solicitar, por meio da
Diretoria-Geral, a participacão de ou-
tro órgão daAssembldia Legislativa na
gestäo do sistema de estágio.

Art. 17-0 supervisor do estagirio
deverá possuir formacão ou experiência
profissional na area de conhecimento
desenvolvida no curso do estagirio.

§ 10 - A supervisão do estágio de
que trata a alInea "a" do inciso II do
"caput" do art. 2° desta deliberacão
deverá ser exercida por servidor que
comprove graduacao na area de conhe-
cimento desenvolvida no curso do es-
tagiário.

§ 2° - Para fins do disposto no
"caput" e no § 1° deste artigo, o titular
do órgão de lotacao do estagiário en-

caminhará a GPE os seguintes docu-
mentos do(s) servidor(es) da Assem-
bléia Legislativa, conforme o caso:

I - cópia do certificado de con-
clusão de curso, para comprovacao de
formacão;

II - currIculo em que conste 0
exercIcio de atividades na area de co-
nhecimento desenvolvida no curso do
estagiário pelo tempo mInimo de urn
ano, para comprovação de experiên-
cia profissional.

§ 3° - Fica dispensado do envio
do currIculo a que se refere o inciso II
do § 2° deste artigo o servidor desig-
nado para supervisor de estágio na area
de Tecnologia da Informacão que es-
teja no exercIcio da funcao de Agente
de Informática corn treinamento espe-
cIfico da Gerência-Geral de Sistema
de Informacão - GSI.

Art. 18 - Os titulares dos órgãos
previstos nos incisos II a IV do "caput"
do art. 1° da Resolucao n° 5.198, de
21 de maio de 2001, encaminharão a
Diretoria-Geral propostas de estagio
para as vagas disponIveis.

Paragrafo iinico - A proposta de
estágio, vinculada a forrnacão acadê-
mica do estagiário, conterá:

I - o curso em que o estagiário
deva estar matriculado, corn indicacão
da especialidade, se for o caso;

II - a descricão das atividades a
que estarão vinculadas as tarefas do
estagiário;

III - a sIntese das tarefas previs-
tas para 0 estagiário;

IV - o nümero necessário de es-
tagiarios;

V - o tempo de duração previsto
para 0 estágio;

VI - o nome do(s) supervisor(es)
do estágio;

VII - outros cursos que possam
substituir o curso a que se refere o
inciso I deste paragrafo;

VIII - outros requisitos julgados
indispensáveis ou desejáveis ao esta-
giário.

Art. 19 - Fica assegurado o
percentual de 10% (dez por cento) das

vagas de estágio oferecidas pela As-
sembléia Legislativa a portadores de
deficiência, assim caracterizada nos
termos da Lei n° 13.465, de 12 deja-
neiro de 2000, observada a compati-
bilidade do campo de atuacão referen-
te ao curso em que esteja matriculado
o estagiário corn as atividades a serem
desenvolvidas e a deficiência.

Paragrafo tinico - 0 candidato a
estágio portador de deficiência deve-
rá ser previamente submetido a perI-
cia médica realizada por junta da CSA,
que terá decisão terminativa sobre a
sua qualificacão como portador de
deficiência, nos termos da legislacao
vigente, e sobre a cornpatibilidade en-
tre a deficiência e as atividades do es-
tágio.

Art. 20—A duracão do estágio não
poderá exceder dois anos, nos termos
do inciso III do "caput" do art. 8° des-
ta deliberacao, exceto quando o esta-
giário for portador de deficiência.

Art. 21 - 0 controle de frequen-
cia do estagiário e a aposicão de códi-
gos de ocorrência no Relatório Men-
sal de Apuraçào de Frequência são de
responsabilidade do titular do órgão
em que se realiza 0 estágio.

§ 1'— 0 estagiário poderá ter abo-
nadas ate cinco faltas ao estágio por
ano, por motivo excepcional, descrito
em requerimento devidamente funda-
mentado dirigido ao titular do órgão
em que esteja lotado.

§ 2'— 0 titular do órgão de lotacão
do estagiário analisará o pedido de abo-
no a que se refere o § 1° deste artigo e,
no caso de deferi-lo, procederá a
aposicão do código 77 no Relatório
Mensal de Apuracão de Frequência.

§ 3° - Compete ao titular do or-
gao de lotacao em que se realiza o es-
tágio informar a GPEo perIodo de re-
cesso do estagiário, conforme o dis-
posto no art. 13 desta deliberacao.

CAPfTULO V
DIsPosIcOEs TRANSITORIAS E

FINAlS
Art. 22 - 0 sistema de estágio de

que trata esta deliberacão sujeita o es-
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tagiário, no que couber, as normas e
aos regulamentos da Secretaria da
Assembléia Legislativa.

Art. 23 - 0 nimero de vagas de
estágio é fix ado pela Mesa da Assem-
bléia Legislativa.

Parágrafo 6nico - Fica mantido
o quantitativo de vagas existentes na
data de publicacao desta deliberacao,
acrescido de 10% (dez por cento) para
fins de atendimento ao disposto no
art. 19.

Art. 24 - Fica vedada a conces-
são do estágio de que trata esta deli-
beracao a servidor da Assembléia
Legislativa, respeitados os contratos
em vigor na data de publicacão deste
regulamento.

Art. 25 - Aplicam-se aos termos
de compromisso de estágio em vigor
na data de publicacão da Lei Federal

O 11.788, de 2008, independenternen-
te de aditivo, a partir da data de publi-
cacao desta deliberação:

I - o auxflio-transporte, nos ter-
mos do disposto no art. 15 desta deli-
beracao; e

11-0 recesso a que se refere o art.
13, observado o disposto no § 1° do
art. 14, calculado corn base no produ-
to da multiplicacao do nümero de dias
restantes de vigência do estágio con-
tados a partir da data de publicacao
desta deliberacão por trinta, dividin-
do-se o resultado por trezentos e ses-
senta e cinco.

Paragrafo iLinico - Para fins do dis-
posto no inciso II do "caput" deste ar-
tigo:

I - será considerado o nümero in-
teiro imediatarnente posterior, se o re-
sultado encontrado no cálculo for mi-
mero fracionário;

II - o recesso será usufruldo pelo
estagiário após ter cumprido 50% (cm-
qiienta por cento) do perIodo restante
de vigência do estágio contado a par-
tir da data de publicacao desta delibe-
racão;

III - o recesso poderá ser divi-
clido em ate três perlodos, desde
que:

a) cada urn deles não seja inferior
a cinco dias, ressalvada a hipótese de
recesso inferior a cinco dias resultan-
te do cálculo previsto no inciso II do
"caput" deste artigo; e

b) cada urn deles não exceda a
proporcionalidade relativa aos meses
de atividade exercida a partir da data
de publicacao desta deliberacao.

Art. 26 - Aplica-se ao estagiário
a legislacao relacionada a saiiIde e a
seguranca no trabalho.

Art. 27 - Fica assegurada a corn-
pensacão de jornada na forma do dis-
posto na Deliberacao da Mesa no
1.541, de 29 de abril de 1998, aos ter-
mos de comprornisso de estágio em
vigor na data de publicaçao da Lei
Federal no 11.788, de 2008, observa-
do o disposto no art. 12 desta delibe-
racão na hipótese de eventual prorro-
gacão.

Art. 28 - Os casos omissos se-
rão resolvidos pelo Conselho de Di-
retores.

Art. 29 - 0 § 1° do art. 5° da
Deliberacao da Mesa no 1.541, de
1998, passa a vigorar corn a seguin-
te redacao:

"Art.5°-(...)
§ 1° - 0 Deputado poderá de-

signar, sern observãncia de limite,
mediante a aposicão do codigo 22 no
Relatório Mensal de Apuracão de
FreqUência:

I - servidores para a execução de
serviços externos ou para viagern;

II - estagiários para a execução
de atividades externas.".

Art. 30 - A tabela de aprimora-
mento profissional constante no Ane-
xo III da Deliberacão da Mesa no
2.432, de 8 de seternbro de 2008, pas-
sa a vigorar na forma do Anexo III
desta deliberaçao.

Art. 31 - Ficarn revogados:
I - a Deliberacão da Mesa no 590,

de 10 de abril de 1991;
II - a Deliberacão da Mesa no 790,

de 23 de setembro de 1992;
III - a Deliberacao da Mesa no

1.256, de 4 de outubro de 1995;

IV - a Deliberacão da Mesa no
1.318,de15demaiode 1996;

V - a Deliberacão da Mesa no
1.387, de 28 dejaneiro de 1997;

VI - a Deliberacão da Mesa no
1.461, de 2 dejulho de 1997;

VII - a Deliberacão da Mesa no
1.486, de 29 de setembro de 1997;

VIII - o art. 40 da Deliberacao da
Mesa no 1.509, de 7 dejaneiro de 1998;

IX - a Deliberacao da Mesa no
1.540, de 29 de abril de 1998;

X - a Deliberacao da Mesa no
1.549, de 24 dejunho de 1998;

XI - a Deliberaçao da Mesa no
1 .575, de 15 de dezembro de 1998;

XII - a Deliberacao da Mesa no
1.822, de 2 de dezembro de 1999;

XIII - a Deliberacao da Mesa no
1.866, de 31 de marco de 2000;

XIV - a Deliberaçao da Mesa no
1.914, de 12 dejulho de 2000;

XV - a Deliberacao da Mesa no
2.357, de 26 de abril de 2005; e

XVI - a Deliberação da Mesa no
2.367, de 28 de marco de 2006.

Art. 32 - Esta deliberacao entra
em vigor na data de sua publicacão,
produzindo efeitos, quanto aos contra-
tos firmados sob a vigência da Lei
Federal no 11.788, a partir de 26 de
setembro de 2008.

Sala de Reuniöes da Mesa daAs-
sernbldia Legislativa, 10 de dezembro
de 2008.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente

Deputado Doutor Viana
1°-Vice-Presidente

Deputado José Henrique
2°- Vi ce-Presi dente

Deputado Roberto Carvaiho
3°-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro
I °-Secretário

Deputado Tiago Ulisses
2°-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr.
3°-Secretário
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ANEW I
(a que se referem Os arts. 40, 8° e 11 da Deliberação da Mesa n° 2.435, de 1° de dezembro de 2008)

RELATORIO SEMESTRAL DE AT! VIDADES

Dados do estagiário
Nome:

CPF: 	 Telef one de contato:
Dados da instituição de ensino
Instituicão de ensino:
Curso:
Professor orientador:
CPF: 	 Telefone de contato:
Dados da Assembléia Legislativa
Orgao de Iotação do estagiário:
Supervisor(es):
Nome: 	 MatrIcula:
Nome: 	 MatrIcula:
Nome: 	 Matricula:
Jornada de atividades: 	 horas diárias
InIcio do estagio: 	 Término previsto:
Perlodo avaliado neste relatório:

Atividades desenvolvidas pelo estagiário:
Identifique as atividades desenvolvidas corn major frequencia no perIodo avaliado.
Escreva frases completas, iniciando corn verbo de acão.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Emitido em:
Supervisor da Assembléla

Professor orientador 	 Estagiario
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ANEW II
(a que se referem Os arts. 40, 80, 11 e 14 da Deliberacäo da Mesa n° 2.435, de 1° de dezembro de 2008)

TERMO DE REALIZAAO DE ESTAGIO

Dados do estagiário
Nome:

CPF:	 Telefone de contato:

Dados da instituicao de ensino
Instituicão de ensino:
Cu rso:
Professor orientador:
CPF: 	 Telefone de contato:

Dados da Assembléia Legislativa
Orgao de Iotacao do estagiário:
Supervisor(es):
Nome: 	 MatrIcula:

Nome:	 MatrIcula:

Nome:	 MatrIcula:

Jornada de atividades: 	 horas diárias
InIcio do estágio: 	 Término previsto:
PerIodo avaliado neste relatório:

Atividades desenvolvidas pelo estagiário:
Identifique as atividades desenvolvidas corn major frequencia no perIodo avaliado.
Escreva frases completas, iniciando corn verbo de aco.

1)
2)
3)
4)
5)

16)
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Critérios para avaliaçao de desempenho do estagiário:

Critérios 	 Notas
(Quanto meihor for o desempenho do estagiário, major será a nota.) 	 (de 1 a 5)

Iniciativa e integraçao ao órgão de Iotaçao: capacidade de compreender as
atividades propostas, de participar das atividades do setor e de realizar suas
atribuiçoes independentemente de orientação ou cobranca, buscando solucöes
eficazes para os problemas encontrados.
Conhecimento teórico: capacidade de utilizar o conhecimento teOrico
necessário ao desempenho das atividades.
Cumprimento de tarefas programadas: rendimento das atividades realizadas
consideradas nos aspectos de qualidade, quantidade e prazo de realizaçao.
Assiduidade e pontualidade:
Assiduidade: o comparecimento regular do estagiário e a sua perrnanência no
local do estágio dentro do horário estabelecido para o expediente do Orgão de
lotacão.
Pontualidade: a observância do horário do estágio e o cumprimento da carga
horária fixada.
Responsabilidade: comprometirnento do estagiário corn suas atividades,
abrangendo a organizaçao e a discricao no desempenho das tarefas que Ihe
são confiadas e o zelo por rnateriais e equipamentos.
Disponibilidade e dedicacão: disposiçao do estagiario no local do estágio para
agir prontamente. Capacidade de envolver-se corn suas atividades.

Comentários e sugestães relativos ao desempenho das atividades do estagiário,
se necessário:

Data da avaliacão: _____//

Supervisor da Assembléia

Visto em:

Estagiário

Vistoem:

Professor orientador
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ANEW III
(a que se refere o art. 30 da Deliberacao da Mesa n° 2.435, de 10 de dezembro de 2008)

"ANEXO lilT
(a que se referem os arts. 29 e 30 da Deliberacão da Mesa O 2.432, de 8 de setembro de 2008)

APRJMORAMENTO PROFISSIONAL

Pontos
Cargo de escolaridade

	

inicial de ensino 	 Cargo de escolaridade 	 Cargo de escolaridade
inicial de ensino

Tipo de curso ou atividade 	 superior, corn curso de inicial de ensino médlo 	 fundamentalgraduacao
Classes 	 I	 Classes 	 Classes

	

I e II 	 Ill	 1 e 1 	 HI	 Especial 	 I e II I

	2	 3

iii	 Especial
IPreferencial

(Por hora ou atividade1) 	 1	 2	 1,5 	 3	 4 	 2 	 4 	 6

Complementar
(Por hora ou atividade1) 	

I
	0,5 	 1 	 0,8 	 1,5 	 2	 1

 

Docéncia interna e externa 2
	 2 pontos por hora ou atividade 1

Monitoria em estágio probatOrio
(Verificacao ao término do periodo da monitoria) 	 10 pontos por monitoria

Supervisão em estágio profissionalizante
(Verificacao a cada perlodo de seis meses de 	 2 pontos por estagiário supervisionado, a cada perlodo de seis meses
supervisão)

Participaçao em projetos de estudo e pesquisa do
Nepel 	 5 pontos por projeto
(Verificacao na entrega do projeto)
Participacao, na condiçao de pesquisador
responsavel, em projetos de èstudo e pesquisa do 10 pontos por projetoNepel
(Verificacao na entrega do projeto)

Publicacao de trabalho técnico
Aprovado pelo titular de Orgao de Iotação do
servidor previsto nos incisos II e III do art. 1 0 da
Resolucao no 5.198, de 21 de maio de 2001, 	 5 pontos portrabalho publicado
mediante parecer favorável da Escola do
Legislativo, em conformidade corn as normas e
padrOes por ela estabelecidos.
Participacao em atividade do Programa de 2 pontos por atividadeEducacao para a Cidadania

Participaçao em brigada de incéndio 	 0,5 ponto por perlodo do trinta dias de exercIcio

Exercicio da funcão de Agente de Informática 	 0,5 ponto por periodo de trinta dias de exercIcio

Participaçao, por convocacão do Diretor-Geral,
em grupo de trabaiho, cornissão ou banca 	 10 pontos por trabalho

ExercIcio de cargo em cornissão de recrutamento
limitado ou de funcao de gerenciamento no âmbito 	 3 pontos por periodo de trinta dias de exercIcio
da AssemblOia Legislativa

Convocacao para prestaçao de servico em caréter 1,5 ponto por periodo do trinta dias de exercicio
especial

1 Atividade sem carga horãria especificada no certificado ou na declaracao.
2 Necessariamente na condicao de servidor da Assembleia Legislativa.

Necessariamente relacionado corn a Assernbleia Legislativa, corn as cornpetOncias do Poder Legislativo, corn o Direito PUblico, corn a Adrninistracao
PUblica ou corn as atribuiçOes do cargo do servidor.

Observacoes:
1 - Quando o resultado do sornatOrio dos pontos for nOmero fracionário, ele deverá ser arredondado, observando -se as seguintes regras:
1.1 - se o algarismo da ordem dos décimos for igual ou superior a cinco, ale será desprezado, aumentando -se o algarismo da ordern dos inteiros
para 0 algarismo subseqUente; e
1.2- se o algarismo da ordern dos décirnos for inferior a cinco, ele sera desprezado.

2- Para fins de obtencao da progressao ou da prornocSo, o servidor poderä utilizar, quanto ao requisito aprirnorarnento profissional, no máxirno
frinta pontos em cada ano, vedado o aproveitarnento de pontos nao utilizados de urn periodo aquisitivo ern outro.
3- NSo será cornputado no periodo aquisitivo o ano em que 0 servidor não atender a convocacao do titular do seu Orgao de Iotacao previsto nos
incisos II e Ill do art. 1° da Resolucao no 5.198, de 21 de maio de 2001, para participar de curso, treinamento ou grupo de trabaiho sern previa
justificativa devidarnente aprovada.".
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DELIBERAçA0 DA MESA No 2.434/2008
Regulamenta o art. 6° da Resolucão n o 5.310, de 21 de dezembro
de 2007, que institui a Carteira de Identificacao Funcional.

A Mesa daAssembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuicOes, em especial das pre-
vistas no inciso V do "caput" do art.
79 do Regirnento Interno e no § 2° do
art. 6° da Resolucão n° 5.310, de 21
de dezembro de 2007,

DELIBERA:
Art. 1°—A Carteira de Identifica-

çäo Funcional, instituIda pela Resolu-
ção n° 5.3 10, de 21 de dezembro de
2007, tern por objetivo identificar De-
putados e servidores da Assembléia
Legislativa no desempenho de suas
funcOes, corn fé pi.lblica e validade em
todo o território nacional.

§ 1° - No caso de servidores, a
carteira servirá também para o regis-
tro de freqUencia nos terminais cole-
tores de dados.

§ 2° - Será confeccionada para o
estagiário carteira de identificacão
funcional para fins de sua identifica-
cáo durante o perIodo de estágio e para
o registro de frequencia.

Art. 2° - A emissão, o controle, a
distribuicao e o recoihimento das Car-
teiras de Identificacão Funcional fica-
rão a cargo da Gerência-Geral de Ad-
ministracão de Pessoal - GPE.

Art. 3° - As Carteiras de Identifi-
caçáo Funcional seräo confeccionadas
de acordo corn os modelos constantes
nos anexos desta deliberacao e corn a
especificacao definida pela GPE.

Parágrafo tmnico - Para fins do dis-
posto no "caput" deste artigo, os anexos
tern as seguintes correspondências:

I - Anexo I: Deputado;
II— Anexo II: Diretor-Geral e Se-

cretário-Geral da Mesa;
III - Anexo III: Diretor;
IV - Anexo IV: Procurador-Geral,

Procurador-Geral Adjunto e Procurador;
V - Anexo V: Gerente-Geral e

Coordenador de Area;
VI - Anexo VI: Policial

Legislativo;
VII - Anexo VII: servidor;
VIII - Anexo VIII: estagiário.

Art. 4° - A Carteira de Identifica-
cáo Funcional conterá os seguintes
elementos:

I - o brasão do Estado de Minas
Gerais;

II - a logomarca da Assembléia
Legislativa nas carteiras de servidor e
estagiário;

III - o emblema da PolIcia
Legislativa de Minas Gerais na carteira
de Policial Legislativo;

IV - a identificacáo da Assem-
bléia Legislativa como órgão
expedidor;

V - a expressão "válida em todo
o território nacional", exceto na car-
teira de estagiário;

VI - local e data de expedicão;
VII - assinatura digitalizada do

Presidente ou do i°-Secretário, con-
forme definido no § 1° deste artigo;

VIII - nome completo e niImero
de matrIcula do titular;

IX - norne parlarnentar no anver-
so da carteira de Deputado;

X - dois nomes do titular no an-
verso das carteiras de servidor e esta-
giário, observado o disposto no § 40
deste artigo;

XI - assinatura do titular e, no
caso de Policial Legislativo, tarnbém
a impressão digital do polegar direito;

XII - fotografia digitalizada do
titular;

XIII - cargo e data de posse na
Assembldia Legislativa, exceto na car-
teira de estagiário;

XIV - lotacão nas carteiras de ser-
vidor e estagiário;

XV - categoria nas carteiras de
servidor;

XVI - função ou cargo, no caso
de servidor que exerca funcao
gratificada ou ocupe cargo em cornis-
são da estrutura administrativa previs-
ta nos incisos II a IV do "caput" do
art. J 0 da Resolucão n° 5.198, de 21
de maio de 2001;

XVII - ntimero da carteira de
identidade;

XVIII - milmero no Cadastro de
Pessoas FIsicas;

XIX - filiação;
XX - data de nascimento;
XXI - naturalidade;
XXII - prazo de validade, no caso

de estagiario, coincidente corn o de
duracão do contrato de estagio;

XXIII - codigo de ban-as nas car-
teiras de servidor e estagiário, para
registro e controle de frequência.

§ 1° - As carteiras previstas nos
Anexos I, II, IV e VI desta delibera-
cáo terão a assinatura do Presidente e
as previstas nos Anexos III, V, VII e
VIII, a do 1 °-Secretário.

§ 2° - Nos carnpos "funcão" e
"cargo" das carteiras previstas no Ane-
xo V desta deliberacão será especifi-
cado o nome da função gratificada e
do cargo em comissão, respectivamen-
te, corn a denominacão do órgão do
qual o servidor é titular.

§ 30 - o servidor destinatário de
carteira prevista nos Anexos II a VI
desta deliberacao receberá tambérn a
carteira prevista no Anexo VII.

§ 40 - Para fins do disposto no
inciso X do "caput" deste artigo, otitu-
lar informará a GPE, vedada a indica-
cáo de denominação ou qualificativo:

I - urn prenome e urn nome;
II - dois nomes; ou
III - dois prenomes.
§ 50_ No campo "lotacáo" da car-

teira de estagiário do Procon Assem-
bléia corn atuação em pesquisa de pre-
cos constará a expressão "PROCONI
PESQUISA".

§ 6° - As carteiras previstas nos
Anexos I a VI desta deliberacao terão
capa de couro, conforme modelo e
especificacão definidos em regul a-
rnento do Diretor-Geral.

§ 7o 0 servidor aposentado poderá
requerer a Carteira de Identiflcacao Fun-
cional prevista no Anexo VII desta deli-
beração, a qual conterá o ten-no "aposen-
tado" no carnpo reservado para categoria
e será confeccionada sem o código de
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barras, ficando em branco os campos de
cargo, lotacão e data de posse.

§ 80 - 0 ntimero da Carteira de
Identificacão Funcional do nimero de
matrIcula do titular.

§ 9° - Para a digitalizaçao a que
se refere o inciso XII do "caput" deste
artigo, o titular da carteira entregará a
GPE uma fotografia colorida no for-
mato três por quatro.

Art. 5° - A carteira de Deputado
conterá os seguintes dizeres: "Esta car-
teira de identificacao funcional tern fd
püblica, nos termos do art. 6° da Re-
solucäo n° 5.310 da Assembldia
Legislativa, de 21 de dezembro de
2007, e confere ao seu titular, em ati-
vidade, as seguintes prerrogativas,
entre outras, estabelecidas no art. 56
da Constituicão do Estado de Minas
Gerais, c/c o art. 27, § 1°, da Consti-
tuicão da ReptIblica: - impossibilida-
de de prisão, salvo em flagrante de
crime inafiancável; - inviolabilidade,
civil e penal, por quaisquer de suas
opiniOes, palavras e votos. 0 Presiden-
te da Assembidia Legislativa solicita
As autoridades civis e militares, den-
tro e fora do Estado de Minas Gerais,
que prestem ao titular desta carteira
todo o apoio e o auxIlio necessários
ao desempenho de suas funcoes".

Art. 6° - As carteiras do Procura-
dor-Geral, do Procurador-Geral Adjun-
to e de Procurador conterão os seguin-
tes dizeres: "0 Presidente da Assern-
bldia Legislativa do Estado de Minas
Gerais solicita a todas as autoridades
seja prestigiado o regular exercIcio das
funçoes do titular desta carteira, pres-
tando-se a ele a necessária assistência".

Art. 7°—A carteira do servidor ocu-
pante do cargo de Tdcnico de Apoio
Legislativo na especialidade de Polici-
al Legislativo lotado na Coordenação
de Orientacão e Seguranca - COS -
conterá os seguintes dizeres: "0 Presi-
dente da Assembidia Legislativa soli-
cita as autoridades civis e militares que
prestern ao titular desta carteira infor-
maçöes e assistência sempre que Ihes
for solicitado. Ao portador são
conferidas as prerrogativas inerentes ao
cargo e constantes na Resolucao n°

5.310 da Assembléia Legislativa, de 21
de dezembro de 2007".

§ 1° - 0 Policial Legislativo fica
obrigado a devolver a carteira de que
trata o "caput" deste artigo em caso
de rnudança de lotacão e nos casos
previstos no inciso I do "caput" do art.
17 desta deliberacäo.

§ 2° - Em caso de furto, roubo,
extravio, perda ou destruicão por qual-
quer meio da carteira de que trata o
"caput" deste artigo, o Policial
Legislativo providenciará o registro de
ocorrência na delegacia policial mais
próxima do local do evento e fará a
imediata comunicacão do fato, por
escrito, aos titulares da COS e da GPE.

Art. 8° - A entrega da Carteira de
Identificacäo Funcional ficará condi-
cionada a emissão de termo escrito
pelo titular no qua] confirme os dados
nela inscritos e assuma a responsabi-
lidade pela sua utilizacão.

Parágrafo ilnico - 0 servidor que
possuir o Cando de Identificacão Fun-
cional a que se refere o art. 2° da Deli-
beração da Mesa n° 1.541, de 29 de abril
de 1998, deverá devolv8-lo a GPE.

Art. 9° - A Carteira de Identifica-
ção Funcional prevista nos Anexos VII
e VIII desta deliberaçao d de uso obri-
gatório e deverá ser portada diariamente
pelo titular, de modo visIvel, para efei-
to de identificação nas dependências da
Assembidia Legislativa e na circulaçao
em servico e para o registro de frequen -
cia nos terminais coletores de dados.

Art. 10 - Ao servidor recdrn-no-
rneado será fornecida carteira provi-
sória, com validade de cinco dias titeis,
W a confeccao da definitiva.

Art. 11 - Excepcionalmente, na
hipótese de não portar momentanea -
mente a carteira, o titular poderá soli-
citar o registro de sua frequencia no
terminal coletor de dados ao servidor
em exercIcio na COS que esteja em
plantão para as atividades de controle
e fiscalizacao do uso da Carteira de
Identificação Funcional.

Paragrafo tinico - 0 registro de
freqUencia efetuado reiteradamente na
forma prevista no "caput" deste arti-
go configura:

I - para o titular, uso indevido da
carteira;

II - para a GPE, obrigacao de co-
municar a ocorrência ao titular do or-
gao de lotacao do servidor de que tra-
ta o inciso I deste paragrafo, para as
providencias cabIveis.

Art. 12—A Carteira de Identificacao
Funcional d pessoal e intransferIvel, res-
pondendo o titular pelo seu uso indevido.

Art. 13 - 0 uso indevido da Car-
teira de Identificaçao Funcional, inclu-
Ido o registro de frequência por outro
servidor que não o previsto no "caput"
do art. 11 desta deliberacao, caracte-
riza infraçao grave ao dever funcional,
ensejando a abertura de processo ad-
ministrativo, assegurada ampla defe-
sa.

§ I' - Comprovada a infracao pre-
vista no "caput" deste artigo, serAo
aplicáveis as seguintes penalidades:

I - repreensão, na primeira ocor-
rência;

II - suspensão pelo prazo de cm-
co dias, na primeira reincidência;

III - suspensão pelo dobro do pra-
zo da suspensao aplicada pela tiltima
vez, nas demais reincidências.

§ 2° - A cominação das penas pre-
vistas no § 1° deste artigo não exclui, em
consonância corn a gravidade do fato:

I - a aplicacao de penal idade mais
severa;

II— a rescisão do contrato, no caso
de estágio profissionalizante.

Art. 14 —Afiscalizacao do uso da
Carteira de Identificação Funcional, no
âmbito da Assembidia Legislativa, d
de responsabilidade da GPE e do titu-
lar do órgão de lotacao do servidor,
corn apoio da COS.

Art. 15 - Em caso de furto, roubo,
extravio ou perda da Carteira de Iden-
tificacão Funcional, o titular deverá
comunicar o fato imediatamente e por
escrito a Central de Atendimento e On-
entação de Pessoal - Caop - e reque-
rer, no mesmo ato, o fornecimento de
segunda via e de uma carteira provisO-
na corn validade de cinco dias titeis.

§ 1° - Os custos de ernissão da
segunda via da Carteira de Identifica-
ção Funcional e os decorrentes da não-
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devolucao da carteira provisória serâo
debitados ao titular.

§ 2' - Compete a GPE, por meio
da Caop, calcular os custos a que se
refere o § 10 deste artigo e providen-
ciar o termo de autorização de descon-
to em foiha de pagamento,
a ser assinado pelo titular da carteira.

Art. 16—A Carteira de Identifica-
ção Funcional será substituIda sem
onus nos seguintes casos:

I - alteracao de dados biograflcos
ou funcionais;

II - mau estado de conservação,
devido ao decurso natural do tempo;

III - mudanca de lotacao.
Parágrafo mnico - Nos casos pre-

vistos no "caput" deste artigo, a subs-
tituição flea condicionada a devolucao
da carteira antiga.

Art. 17 - E obrigatoria a devolu-
ção da Carteira de Identiflcação Fun-
cional a GPE nos casos de:

I - aposentadoria, exoneracão ou
demissão do servidor; e

II - término do contrato de está-
gio profissionalizante.

Parágrafo imnico - A Carteira de
Identiflcaçäo Funcional perderá a va-
lidade nos casos previstos no "caput"
deste artigo.

Art. 18-0 Cartão de Identificação
Funcional, de Assistência Complemen-
tar e Controle de Frequência a que se
refere o art. 2° da Deliberacão da Mesa
no 1.541, de 1998, perderá a validade ao
término do prazo a ser estabelecido pelo
Diretor-Geral para a distribuicão das
carteiras de que trata esta de]iberacao.

Parágrafo tinico - A GPE provi-
denciará a confeccão e a distribuicão
de carteiras especIflcas da assistência
complementar prestada pela Assem-
bléia Legislativa.

Art. 19 - Regulamento do Dire-
tor-Geral disporá sobre a confeccão da
Carteira de Identiflcação Funcional de
que trata esta deliberacão, podendo
estabelecer alteracoes nos modelos.

Art. 20 - Os casos omissos seräo
resolvidos pelo Conseiho de Diretores.

Art. 21 - Esta deliberacão entra
em vigor na data de sua pub1icaco.

Art. 22 - Ficam revogados:

I - a Deliberação da Mesa n° 354,
de 14 de setembro de 1988;

II - a Deliberaçao da Mesa n'426,
de 21 demarcode 1990;

III - a Deliberaçao da Mesa n°
447, de 29 de maio de 1990;

IV - os arts. 2°, 3° e 40 da Delibe-
racäo da Mesa n° 1.541, de 1998; e

V - a Portaria n° 135, de 4 de
marco de 1994.

Sala de ReuniOes da Mesa da As-
sembléia Legislativa, em 24 de no-
vembro de 2008.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente

Deputado Doutor Viana
I °-Vice-Presidente

Deputado José Henrique
2°-Vice-Presidente

Deputado Roberto Carvaiho
3°-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro
I °-Secretário

Deputado Tiago Ulisses
2°-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr.
3°-Secretário

ANEW I
(a que se refere o inciso I do paragrafo tinico do art. 3° da Deliberacao da Mesa n o 2.434, de 24 de novembro de 2008)

ASSEMELELA LEGISLATFA 00 ESTADO DE MINAS GERMS

DEPUTADO ESTADUAL (

Nome Parlamentar
LEGISLMURA

(Perlodo as Logslotura

- so

-- crElRApN!cIoNAL

Name:

Matricola: 	 Dati de Posse:
Identidatje: 	 1ril: Exa rri 'l.JF

D.l.t de I,,
hltaçâa

Natundilerir III 	 S

IttelO do uSilOr
Zone: 	 Sena:

	

' 	 Eats carto:r 	 : 6 b .s, nos tonw
do art. 61 oa lEa' 	 .	 alas de 2l ax
di c'obroa: _. 	 .,r. sri stir E,da as
seau'rtcs I'te'ia( 	 ::. 	 - 	 .,r'!eC 5S '0 art SE
Garrsttuc.ão as C' 	 , Ix Minas Gei 	 c,c a art.27 	 1'. do

COO :. Can:l.taaaodaIEopo0ca
impossibilidade di ptixs, salvo em flagra rne. 'is crime

	

r'ilr 	 rrl:arç2vol,
iosisabilid:Ja, civil a Penal, tOt qaaiaaiis: do sass trç, 0:550

oa:aar550"c,:oc
C Presdooto cia Aosorlci,'is I ogiostios soticita as astotidadea

S LOiS 0 liilitO'cS. 'i•'OIia 0 ala do Isloto .1' Mica' Goca,'-, 000
preslato as titoidi cstacarto.ra lads a aaoco as 500r10 rio"ssa,:os
as dosxtrr p oho do suas tançsos

Bole Horizonte. data do emisodo

riwl
l'iisitiiti Si O:t"bea I coal' a,,

isa -

®r
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ANEW II
(a que se refere o inciso II do parágrafo tInico do art. 3° da Deliberação da Mesa n° 2.434, de 24 de novembro

..... 	 ------ASSEMOLEIA Lt G1SLtiA 1)0 ESTADO DE MINAS CERAIS'01.	 ..... .......... DIRETOR-CERAL

CARTEIRA LIE IDENTIFICAcAOFUNCIONAL

Ideatidade.	 Orqat Esped./UF:

' 	 CPF:

FiliaçB.i

Data lie 	 it

t1aturatidaC Ill:

Titalo do Eteltar:

Zona: 	 Seçao:

Posse no Cara Comissianada:

Name Completa
Matricula:

AosnaCura do fliuiot

L

z

ASSES1ULEIA LEGISLATIVA DO ESTAI)O OF. MINAS GERAIS

SECRETARID-CERAL DA MESA L

Name Complete
MatrIcua:

Bole Horizonte, data do omissao

Fsdents ju AooenThidu LuitdSoa

, 	 ddO{{'

CARTEIRA LIE IDENTIFICcAo FLINCIONAL --

deatidado: 	 J"i a Exped/tIF:

CPF:

FiliaçOo

Data d td- .i;i

It

Tttto do Eleitni

Zona:	 SecBa:

P 	 Passe no Cargo Cenxissiaaada: 	 9

Bela Horizaate, data do omissOo

OSOflatuot do 74Lit
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ANEW III
(a que se refere o inciso III do paragrafo iinico do art. 3° da Deliberaçao da Mesa n o 2.434, de 24 de novembro de 2008)

s--

CARTEIRA BE IDENTIFICAçAO FUNCIONAL

..................................... - .................. - ........ ........ 	 ..... ....... 	 ..... 	 .....
ASSEMB1,I1A Lt(;IsLATIVA DO ESTADO 05 MINAS GERAIS

BIRETOR
S

	 I
Idenitdada- 	 OrtOo EapeditJF.

CPF:

Filtaço

0ala de Nascimento;

NaturaltdadsiUF

Titulo do Eleilor.

zone: 	 Seco:

Posse no Cargo Cemtsslonado:

Name Complelo

	 Solo Horizonte, data do emtssöo

MatAcua

1'Socretd:io do AssesAAda Log saSo

As oat! a do ituia.L '. r 	 ,	 w
ANEW IV

(a que se refere o inciso IV do paragrafo tiInico do art. 3° da Deliberacao da Mesa n° 2.434, de 24 de novembro de 2008)

Assoatora do Tdota

CARTEIRA

REM
 BE IBENTIFICACAB FIJNCWNAL

lnscriçae no DAB/liE:

Identidade: 	 Or. 	 ep 0 UI

CPF:

fUiacdr 	 - -

elI' Data do Niscimen1w

Naturalieaio IF

lIluto do EletL

Zone:

Posse no Cargo Comissisnado:

0 P LOOtSuAC U? /lo° nubI/'a Locsatio, :'- Es'.,alo do MurIaA

A,Ac Gerais udi t a lo5a s auto ades ,s a prostiqusos 0 ueguta
exorcucto das tunc3es do titular 55115 carleura prestaodo-se a
sIr' a flecessar i a assusi SsiO.

Selo Horizonte data do enu5000

•'001

P '-rI V da Os 'nbA Los'

s-ut	
, 	 S 	 *

ASSI°\IBLtIA LEGISLATIVA DO SSTSDO 05 MINAS GF.RAI.S

PROCURADORCERAL

r

Name Completa
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CARTEIRA DE loErnIpIcacAc FUNCIONAL

ASSEMBLELA Ic.ISIAT1 DO ESTADO DE MINAS CERAIS

PHOCURABOR-GERAL ADJUNTO

kv
	

1FA

Nome Completo
Matric'jla:

A5rStuo is 1ituar

Inscrlcoo no DAB/UP:

dentidade: 	 i LX0i JF

CPF:

FiIaç0i

Data detIac losPil:

NaturaithiUa II

Triulo do Eels'

Zone: 	 Ssç:

Posse no Cargo Comissionado:

i:	 0 Presidenie do Ass rrb sis Legislative do Esi,do do Minas 	 &
Gerais soScia a todas as a tor0ades solo prestigiado s 'e5iidar
xerico dos tir.çdes d o titular desto carteira, prostarido sea

ale a necessdra assiottocia

• 	 Beta Horizonte, data de emtsouo

da Assern*la Legistaliva

CArrIE.! .L E !I)DENTI

FU

Nome Complete
Matricula:

Ass.isS do

LA ZRM—OMM!"

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAI)O DE MINAS CEISAIS

PROCURADOR

nscrlcoo na OAB/UF:

deritidade: 	 Orpia Fop ii hF

CPF:

FIttacSo

Data do gasclrnenw

Naturatldode!lJF

Titalo do EteilOr

zone:

Data do Posse:

0 Preulderte do Assemideis Le0istatl a do Eslado de Minas
Gerais sohuto a iodas as autorldades Solo prest.piadu 0 rSplitO
exercicio dos Iançoes do titular desta cart ira, prestando so a
etc aeecessdri005sustdrrca

Belo Horizonte data do ernissei

Aa-
iiesi 0015 do Ass nblta L isI a

1
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ANEXO V
(a que se refere o inciso V do parágrafo ünico do art. 3° da Deliberaçao da Mesa n° 2.434, de 24 de novembro de 2008)

IMMEW."T"W1.
CARTEIRA DE WENTIFICACAO FUPICWNAI.

I ASSEMDLE(A LEG1SLATIV. DO ES'IM)O DE MINAS GERMS 0-S
FuNcAo GRATIFICADA

deatidade: 	 6rq5c Exped,1JF:

tPF:

Fitiaçri

Data a. Jri

Naleratidode JF

Titula de Eleitar:

Zona;	 Secgo:

Passe no Faecsu Dratiticada;

Home Completo
	 Beta Horizonte, data do emssSo

iSc.tiio do AsSeir.bdi Lido

Asinoiuoa do Tdidai

-TRIME, IV IBM ltiJF

ASSEMELdIA LEcsLrivA DO ESTADO DE MINAS GERMS 04
CARGO EM COMISSAO

Home Completo
Matricu:

Assir.oiora on ThoIo

CARTEIRA DE IDENTIFICAAO FUNCIONAL

Identidade;	 OrgOn Exped./UF:

CPF

Filiaça

• 	 Data as tac' I ('0'

Nateralidatt iF

Titule de Eloitor;

T 	 Zona	 Seçao:

' 	 Passe no Cargo Coassewnodo:

Beta Horizonte, data de einieoSo

On'
& ii- nr.. ,00.r "'(3 I.e 	 -ot-
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ANEXO VI
(a que se refere o inciso VI do parágrafo iiInico do art. 3° da Deliberação da Mesa no 2.434, de 24 de novembro de 2008)

S.............................................................. ............................
ASSEMBtAIA LECIS(..%TIt, IR) ESTAD() i)a MINAS CaNAlS

POLICIAL LEGISLATIVO

Name Cempleto
Matricula:

AsamNura dc, rculiu

CARTEIRA PE IDENTInCAçAO FUNC!ONAL
Idenfidade: 	 :	 goExped.JUF:
CPF: 	 . OadNauC.:

FiIiaco: . 	 .

NaturaisdadeJU
Titulo de EteitOr:
Zone:	 Secao:
Data de Pause: 	 . 	 .

0 Presidents da A 	 lila Legisiati 	 icatas autoridades
dais e rmlitares qu,j4m,ut9I 	 4estAcartnlra friformaqOes
e assistlndia se1ctiljor4JlcRAl

An portadur são con 1prbgalWaS inerenteo ao cargo
a constantes no Re aat3ifl'dasenthliia Legislative,
de 21 On dazenthro ck 2007.

Belo Horizonte, data

Presidents Os AosernbiOia LStislativa

ANEXO VII
(a que se refere o inciso VII do parágrafo iThico do art. 3° da Deliberaçâo da Mesa no 2.434, de 24 de novembro de 2008)

•ASSEMBIIIA t.L(;IsIATI'
DO i.....AI)() I)F: MINAS (;I:RAIS

• 	 0 Poder do Cidadäo

Dois Nomes
LOTAçAO

CARTEIRA DE IDENTIFICAcAO FUNCIONAL
VALIDA EM TODO 0 TERRITORIO NACIONAL

NameCompletes ................................................................................................

MtntcaIar ..........--._ 	 •CotegoTla ......... 	 -

cargo: 	 .........................................................................................

Data do Posse: ..................... ,-taerssao.a./ôsg. Eup.NF: ..........

. CPF................................................... ...Dsstadetsasclmento: ..................

- 	 Flloçao: ....................................................................................................

NatmoI)dsdAlF. ......................•..--------

• Asalnatura do Tltuta, ...........................................

-..•...,-- .............. ............. 	 ..•--- ........- ....
Beta Horizonte, data do emlostho

r-Secret.nbo Os MoemblAla Legtstatavo . ... .... .... ....... ..........................

111111 IN 111 IN 111111111111
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ANEW VIII
(a que se refere o inciso VHI do paragrafo ünico do art. 3° da Deliberação da Mesa no 2.434, de 24 de novembro de 2008)

ASSEMBLETA LEGISLATWA
DO ESTADO DE MINAS GERMS

0 Poder do Cidado

CARTEIRA DE IDENT1FICAçAU FUPICIONAL

,-Nome Com1deto: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Matdcula 	 V goda do C nt at

	

----- .-- -- 	 ----

	

 - 	 I
Catteira do Idontidode: ---' - ,- ôro Oxpedidor/UF. ............ .... .....

I	 -
\ (-- Dote deNOsclmeoto. .......

-
- Ftatçdo 	 '---------------------------------------------------------

NaWralldOdeJUF 	 -	 —

*
Agsf not ad ThttIaP 	 •--- 	 - -t -

Belo Horzonte, data do emissâo
,-i°-Se-etár4o on Assembldta Legislattm ..............

Dois Nomes

ESTAGIARIO
	

DIII 11111 lUll II UI [II

PORTARIA DG No 30/2008
Dispöe sobre a confeccão das carteiras de identificacao funcional e define
o modelo e a especificacao da capa das carteiras previstas nos Anexos I a
VI da De!iberacao da Mesa no 2.434, de 24 de novembro de 2008.

0 Diretor-Geral da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, no uso de suas atribuicoes, em
especial das previstas no § 6° do art.
4° e no art. 19 da Deliberacao da Mesa
no 2.434, de 24 de novembro de 2008,

RESOLVE:
Art. 1° — A Gerência-Geral de

Administracäo de Pessoal - GPE —,
nos termos da Deliberacäo da Mesa no
2.434, de 24 de novembro de 2008,
o órgão responsável pela confeccão,
pela emissão e pelo controle das car-
teiras de identificacäo funcional.

Art. 2° - As carteiras de identifi-
caco funcional seräo confeccionadas
de acordo com os modelos constantes
nos Anexos I a VIII da Deliberaçäo da
Mesa no 2.434, de 2008, nas seguintes
dimensOes:

I — 6,4cm x 9,8cm, as previstas nos
Anexos I a VI; e

II - 6,2cm x 9,4cm, as previstas
nos Anexos VII e VIII.

Parágrafo ünico — Na confeccao
das carteiras de que trata esta portaria
será observada a flexão de gênero cor-
respondente ao sexo do titular nos
campos que requeiram o uso da forma
de tratamento especIfico.

Art. 3° - Para fins de confecção
das carteiras previstas nos Anexos VII
e VIII da DeliberaçAo da Mesa no
2.434, de 2008, o servidor e o estagiá-
rio lotados em órgão previsto nos
incisos II a V do "caput" do art. 1° da
Resolucao n°5.198, de 21 demaio de
2001, devero:

I - entregar ao titular do orgão de
sua Iotaco uma fotografia colorida,
no formato três por quatro, corn foco
frontal, sem moldura, marca ou mdi-
caco de data, revel ada em papel fos-
co, corn fundo branco e opaco; e

II - informar, nos termos do dis-
posto no § 4° do art. 4° da Deliberacão
da Mesa no 2.434, de 2008, os nomes
que constarão no anverso da carteira.

Paragrafo ünico — A GPE fixará
O prazo para que o titular de cada or-
gao de lotacao previsto nos incisos II
a V do "caput" do art. 10 da Resolucäo
no 5.198, de 2001, encarninhe a Cen-
tral de Atendimento e Orientacao de
Pessoal - Caop - as fotografias e as
informacOes previstas nos incisos do
"caput" deste artigo.

Art. 4° - Compete a GPE definir
O prazo em que os servidores lotados
na area parlamentar adotarão os pro-
cedimentos previstos no art. 3° desta
portari a.

Art. 5°— Para fins de cumpri men -
to do disposto no art. 9°da Delibera-
ção da Mesa no 2.434, de 2008, as car-
teiras previstas nos Anexos VII e VIII
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dessa deliberacão serão entregues ao
titular corn cordão personalizado.

Paragrafo iinico -0 cordão a que
se refere o "caput" deste artigo sera'
confeccionado de acordo corn o mo-
delo constante no Anexo I desta por-
taria e o seguinte:

I tecido em polidster, corn tra-
ma fechada, fundo na cor cinza e a ins-
cricäo "ALMG" e a logomarca da As-
semb1ia Legisativa na cor vermeiha
dos dois lados do cordao;

II - ao tecido será atado prende-
dor de solda em aço nIquel para inser-
ção de argola em aco;

III - na argola será conectado
prendedor na cor cinza corn corda de
náilon retrátil e alca transparente para

encaixe da carteira.
Art. 6° - A capa de couro da car-

teira prevista no Anexo I da Delibera-
çäo da Mesa no 2.434, de 2008, será
confeccionada de acordo corn o mo-
delo constante no Anexo II desta por-
taria e corn a seguinte especificacao:

I - couro na cor preta;
II - divisão em duas partes;
III - gravacão personalizada na

parte da frente;
IV - compartimento em plástico

cristal, na parte interior do lado esquer-
do, para insercão da carteira de iden-
tificação funcional;

V - brasão do Estado de Minas
Gerais embutido no couro da parte in-
terior do ]ado direito;
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VI - forro interno em tafetá na cor
preta;

VII- fechamento em cosflira reta
corn linha em poliamida na cor preta.

Art. 70 -A capa de couro das car-
teiras previstas nos Anexos II a VI da
Deliberacão da Mesa no 2.434, de
2008, seth confeccionada de acordo
corn a especificacao prevista no art.
6° desta portaria, na forma do model 
constante no Anexo II, sem a inscri-
ço "Deputado Estadual".

Art. 8° - Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicacão.

Diretoria-Geral, em 25 de novem-
bro de 2008.

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral

ANEW I
(a que se refere o art. 5° da Portaria DG no 30, de 25 de novernbro de 2008)

CORDAO

78cm

jr

Cores: vermelho 035 e cinza groeIanda 80150/36

Prendedor retrátil

Diâmotro total: 30mm
Diàmetro nterno: 20mm

Prendedor do solda
em ago nique

""- Argoa em ago
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ANEW II
(a que se referem os arts. 6° e 7° da Portaria DG n° 30, de 25 de novembro de 2008)

CAPA DE COURO
Aberta

Comprimento aproximado: 16cm

Altura
aproximada: 11,7cm

Parte internal

Plástico cristal

Brasäo embutido
no couro



Altura
aproximada: 11,7cm
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Fechada

Comprimento aproximado: 8cm

Despachos do Gerente-Geral
de Administraça'o de Pessoal
Concessão de güingüênio e adicional

trintenário
Ricardo Nascimento Hastenreiter -
Matr. 5405/4 - concessäo de qüinqüênio
n° 491/08 - 10% (dez por cento)
referentes ao 6° adicional de qüinquênio,
a partir de 11 de marco de 2008, e mais
10% (dez por cento) referentes ao
adicional trintenário.

Férias-prmio
Adriana Boteiho Cançado Cunha -
Matr. 5562/0 - no perfodo de 4 a 23 de
dezembro de 2008.
Ana Lucia Miranda Carvaiho - Matr.
5180/2 - no perIodo de 1° a 5 de
dezembro de 2008.
Andréia Alves Moreira Pinto - Matr.
5679/0 - no perIodo de 10 a 21 de
novembro de 2008.
Aparecida Solange de Oliveira - Matr.
5151/9 - no perIodo de 1° a 5 de
dezembro de 2008.
Claudia Abreu Lima Bento de
Vasconcellos - Matr. 5661/8 - no perIodo
de 2 a 6 de dezembro de 2008.

Clóvis de Souza da Cruz - Matr. 5282/
5 - no perIodo de 5 a 14 de dezembro de
2008.
Cristina Wailer Dutra - Matr. 7465/9
- no perIodo de 1° a 5 de dezembro de
2008.
Humberto Guerra Fernandes - Matr.
7222/2 - no perlodo de 1° a 5 de
dezembro de 2008.
Joel Soares Magaihaes - Matr. 5149/7
- no perIodo de 17 a 21 de novembro de
2008.
Joeima Teixeira de Assis - Matr. 5587/
5 - no perlodo de 1° a 5 de dezembro de
2008.
José das Graças Augusto - Matr. 5639/
1 - no perIodo de 1° a 5 de dezembro de
2008.
José Geraido Coelho - Matr. 5716/9 -
no perIodo de 17 a 21 de novembro de
2008.
José Marcelo Araujo da Silva - Matr.
5492/5 - no perIodo de 24 de novembro
a 10 de dezembro de 2008.
José Maria da Silva - Matr. 5304/0 -
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no perIodo de 10 a S de dezembro de
2008.
Juarez Costa Novaes - Matr. 2514/3 -
no perlodo de 10 a 5 de dezembro de
2008.
Maria da Conceicao Oliveira
Chapman - Matr. 5245/0 - no perIodo
de 24 de novembro a 3 de dezembro de
2008.
Maria de Lourdes Fernandes - Matr.
5537/9 - no perIodo de 17 a 21 de
novembro de 2008.
Nemias Emidio - Matr. 5382/1 - no
perIodo de 10 a 31 de dezembro de 2008.
Ronaldo Francisco - Matr. 5642/1 - no
perIodo de 24 a 28 de novembro de 2008.
Sonia Maria da Silva - Matr. 2014/1 -
no perIodo de 10 a 5 de dezembro de 2008.

Licenca para tratamento de satide
Ana Beatriz de Oliveira - Matr. 5276/
0 - no perIodo de 21 de novembro a 20
de dezembro de 2008.
Ana Carolina Caldeira de Mendonca
- Matr. 11857/5 - no dia 18 de novembro
de 2008.
Aziz Luiz Kattah Junior - Matr. 6555/
2 - no perIodo de 24 de novembro a 4 de
dezembro de 2008.
Celdinei Ferreira Batista - Matr. 5312/
0 - no perIodo de 18 a 21 de novembro
de 2008.
Delvis Antonio de Oliveira - Matr.
5342/2 - no dia 26 de novembro de 2008.
Edna Aparecida Goncalves - Matr.
1864/3-no dia 25 de novembro de 2008.
Fatima Fernandes Silva - Matr. 5240/
0- nos dias 24 e 25 de novembro de 2008.
Fernando Luiz de Barros Bueno - Matr.
2950/5 - no perIodo de 22 de novembro
a 6 de dezembro de 2008.
macjo Teixeira da Cunha Filho - Matr.
2413/9 - no dia 7 de novembro de 2008.
Israel dos Santos Naziazeno - Matr.
3139/9 - no perIodo de 21 a 24 de
novembro de 2008.
Jacqueline Cobucci Frtiguas - Matr.
5334/1 - no dia 20 de novembro de 2008.
José Geraldo Coelho - Matr. 5716/9 -
no dia 24 de novembro dé 2008:
Jos é .Jarbas Quintiliano - Matr. 13629/
8- nosdias 25 e 26 de novembro de 2008.
José Soares Junior - Mtr. 5860/2.- no
perlodo de 20 a28 de nóvembro de-2008.
jussara Maria do Carmo -Matr. 2858/

4- nos di as 27 e 28 de novembro de 2008.
Laura Aparecida Spuza Martins -
Matr. 3928/4 - no periodo de 11 a 17 de
novembro de 2008.
Maria Amelia Côrtes Facury - Matr.
2020/6 - no dia 21 de novembro de
2008.
Maria Beatriz Rogério de Castro
Almeida - Matr. 4382/6 - no dia 24 de
novembro de 2008.
Maria da Conceicao Freitas - Matr.
4695/7 - no dia 24 de novembro de 2008.
Maria das Gracas Rodrigues - Matr.
5261/2 - no dia 28 de novembro de 2008.
Rosãngela de Fatima Ferreira - Matr.
2019/2 - no dia 19 de novembro de 2008.
Selene Zaidan Leite - Matr. 3890/3 -
no dia 21 de novembro de 2008.
Sérgio Wagner da Gama - Matr. 7540/
0 - no dia 27 de novembro de 2008.
Sheyla Rachid - Matr. 15483/0 - no
perIodo de 26 a 28 de novembro de 2008.
Zélio José Campos - Matr. 5507/7 - no
perlodo de 17 a 21 de novembro de 2008.

Licenca por motivo de doença em
pessoa da famulia

Adriana Boteiho Cançado Cunha -
Matr. 5562/0 - no dia 21 de novembro
de 2008. 	 -
Aparecida Braga de Aratijo Rungue -
Matr. 4091/6 - no perfodo de 18 a 20 de
novembro de 2008.
Arriete Correa Aratijo - Matr. 3453/3
- no dia 17 de novembro de 2008.
Claudia Abreu Lima Bento de
Vasconcellos - Matr. 5661/8 - no
perlodo de 24 a 27 de novembro de 2008.
Claudia Regina de Oliveira Lemos -
Matr. 5158/6 - no perIodo de 17 a 21 de.
novembro de 2008.
Elcio Antonio Leite - Matr. 5193/4 -
no dia 20 de novembro de 2008.
Fernando Ludoif de Almeida Junior -
Mat r. 2629/8 -nos dias 24 e 25 de
novembro de 2008.
Leonardo Henrique de Noronha -
Matr. 3945/4 - no perIodo de 15 de
novembro a 6.de dezembro de 2008.
Silvia Barata de Paula Pinto - Matr.
2705/7 no perIodo de 24 a 28 de
ñovembro de 2008.
Thereza Cristina Rocha Nascimento -
Matr. 5227/2 - noperfodo de 19 a'21dé
novembro de 2008.

9 de dezembro de 2008

MESA DA ASSEMBLEJA

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente

Deputado Doutor Viana
1 -Vice-Presidente

Deputado José Henrique
2-Vice-Presidente

Deputado Roberto Carvaiho
3-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro
1 2-Secretário

Deputado Tiago Ulisses
2-Secret6rio

Depiitado A!encar da Silveira Jr.
39-Secretário
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Secretário-Geral da Mesa

r1g

LottWin cel

• Boletim do Secretaria

Editado pela Geréncia-Geral de Imprensa e
Divulgaçao (ramal 7715)

Jornalista responáveI:
Lócio Perez (Rg.Mlb 3.552/MG)

Ediçao:
Rivadávia Pinho

Impresso pelci Gerência-Geral de Suporte
LogIstico (ramal 7763)

Se você está corn problemas de recebimento,
falecom o Setram (ramal 7766).


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

