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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

A1'1 
31.2 . 53 '9 ("6 15 . I) 

Este kit, produzido pela Central de Recepção dos Novos Parlamentares, faz parte da preparação da 
posse dos deputados e deputadas eleitos para a 16a Legislatura. O preenchimento correto dos formulários, 
assim como a apresentação de todos os documentos solicitados, é fundamental para o cumprimento das 
formalidades legais e a agilização das providências para a posse e a estruturação dos gabinetes. 

No dia marcado para a entrevista, os parlamentares vão se reunir com a direção da Assembléia e 
com servidores aptos a prestar informações mais precisas sobre aspectos relativos ao funcionamento da 
Secretaria da Assembléia e à estruturação dos gabinetes. 

Formulários: 

O preenchimento dos formulários deve ser feito, preferencialmente, por meio eletrônico (CD ou 
disquete). A cópia impressa será conferida pelos funcionários da Assembléia juntamente com os novos 
parlamentares, que deverão 'ssiná-la. (Ver instruções para preenchimento da versão eletrônica.) 

Se preferirem, os parlamentares poderão preencher os formulários à mão, em letra de forma. Nesse 
caso, os dados serão digitados durante a entrevista, e os formulários serão impressos, conferidos e 
assinados. 

Traje para a entrevista: 

Como a fotografia oficial será tirada no dia de sua vinda à Assembléia, o traje deve ser adequado. 
Para homens, o recomendado é camisa clara, paletó escuro e gravata neutra. Para mulheres, o ideal é 
uso de roupas lisas. Sugere-se evitar a cor branca e estampas chamativas. 

Este kit contém: 

1 -Carta do presidente; 

2- Documento sobre as prerrogativas e incompatibilidades dos parlamentares; 

3 - Relação de documentos para cadastro do parlamentar; 

4- Formulário de cadastro- versão impressa e eletrônica, em CD regravável e em disquete; 

5 - Relação de documentos para cadastro de dependentes na assistência médica, hospitalar e 
odontológica; 

6- Relação de documentos para cadastro de dependentes no Imposto de Renda; 

7- Estrutura de Gabinetes- Informações gerais; 

8- Estrutura de Gabinetes- Listagem de documentos necessários à posse de servidores; 

9- Estrutura de Gabinetes- Formulário para indicação de servidores; 

1 O- Instruções para preenchimento da versão eletrônica do formulário 

11 - Bóton de identificação dos novos parlamentares. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCURADORIA-GERAL DA ASSEMBLÉIA 

1- A condição de agentes políticos 

Os Deputados Estaduais são considerados agentes políticos, ou seja, estão incluídos em categoria 
específica de agentes públicos sujeitos a uma disciplina jurídica especial, já que, na condição de MEMBROS 
DO PODER LEGISLATIVO, encarregam-se da elevada tarefa de criar a legislação e de exercer o controle 
parlamentar. 

2- O regime jurídico próprio dos Deputados 

Encarregados de função ditada diretamente pela Constituição, os Deputados recebem também do texto 
constitucional um conjunto de prerrogativas, a que se denomina IMUNIDADES, e também algumas restrições 
especiais. No seu conjunto, as prerrogativas e restrições formam o chamado REGIME JURÍDICO ou ESTATUTO 
DO PARLAMENTAR, cujo fundamento está essencialmente no propósito de garantir as condições de 
independência e autonomia necessárias ao bom desempenho do mandat9. 

3 - As prerrogativas 

As prerrogativas parlamentares estão previstas no art. 53 da Constituição da República, dirigidas aos 
Senadores e Deputados Federais, mas aplicam-se aos Deputados Estaduais, conforme prevê o art. 27, § 1º, 
do Texto Magno. São as denominadas IMUNIDADES PARLAMENTARES. 

Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O 
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que qualquer declaração feita nas dependências do 
Parlamento, seja na tribuna, seja nas_comissõés da Casa Legislativa, ·é objeto da imunidade parlamentar. Nos 
casos em que o Deputado encontrar-se fora das dependências da Casa Legislativa, torna-se mister analisar 
se existe ou não nexo causal entre as suas afirmações e o exercício do cargo para se aplicar a imunidade. 

Os Deputados têm foro privilegiado. No caso dos Deputados Estaduais, eles são submetidos a julgamento 
perante o Tribunal de Justiça. 

Desde a expedição do diploma, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembléia Legislativa, para que, 
pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

Recebida a denúncia contra o Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça 
dará ciência à Assembléia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da 
maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. 

O pedido de sustação será apreciado pela Assembléia Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do 
seu recebimento pela Mesa. 

4- As incompatibilidades 

Assim, nesse tratamento especial, há, ao lado das imunidades, as restrições aplicáveis aos Deputados, 
que são tecnicamente conhecidas como INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARES. Trata-se de proibições 
de exercício de determinados atos ou ocupações concomitantemente com o desempenho do mandato 
parlamentar. 

4.1 - Sua previsão constitucional 

As incompatibilidades estão previstas no art. 54 da Constituição da República, dirigidas aos Senadores 
e aos Deputados Federais, mas aplicam-se também aos Deputados Estaduais, conforme prevê o art. 27, do 
Texto Magno, razão pela qual estão igualmente enumeradas no art. 57 da Constituição do Estado. 

Eis a redação do referido art. 57: 

"Art. 57 - O Deputado não pode: 



I- desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluídos os de que seja demissível aJi 
Il1Ji1Jm, nas entidades indicadas na alínea anterior; 

11 - desde a posse: 

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, nas entidades indicadas no inciso I, "a"; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a"; 

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo." 

4.2 - Momentos em que podem ocorrer as incompatibilidades: 

Como deixa claro o dispositivo transcrito, são dois os momentos em que a eventual incompatibilidade 
pode se configurar. 

4.2.1 - Desde a expedição do diploma: 

Já na diplomação- que é o ato pelo qual a justiça eleitoral reconhece formalmente a condição de eleito 
-configuram-se algumas restrições. São elas: 

-Primeira hipótese: (art. 57, I, a) 

Desde a expedição do diploma, o Deputado não poderá firmar nem manter contrato com a União, os 
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios nem, ainda, com autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço~ públicos. Ressalvam-se, contudo, os casos de 
contratos de cláusulas uniformes, que são os chamados contratos de adesão, padronizados. Pode-se 
exemplificar a hipótese com um contrato de fornecimento domiciliar de água celebrado com uma empresa 
pública. Tratando-se de contrato uniforme, vale dizer, igual para todas as pessoas que se disponham a utilizar 
o serviço, não há caracterização de incompatibilidade. 

-Segunda hipótese: (art. 57, I, b) 

Também a partir do ato da diplomação, o Deputado não poderá aceitar nem exercer cargo, função nem 
emprego remunerado nas mesmas entidades anteriormente mencionadas. Veja-se que a Constituição proíbe 
não só a aceitação, mas o próprio exercício. Por essa razão, se o eleito exerce cargo, emprego ou função 
naquelas entidades, deve deixar de exercê-lo, providenciando sua licença ou desligamento antes da data 
designada para a diplomação. 

- Correlação com o art. 38 da Constituição da República: 

É importante notar que esse dispositivo deve ser correlacionado com o art. 38 da Constituição Federal, 
que dá ao servidor das Administrações direta, autárquica e fundacional (com a redação da Emenda 
Constitucional n° 19/98), no exercício do mandato eletivo, o direito de se licenciar do cargo. Como o dispositivo 
menciona o exercício do mandato, é de se supor que a licença só surja como direito do servidor a partir da 
posse. Tem-se, com isso, um intervalo entre a diplomação e a posse, em que o eleito já deve estar afastado 
das funções de seu cargo ou emprego público. É o que recomenda a cautela. 
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4.2.2 - Desde a posse: 

- Primeira hipótese: (art. 57, 11, a) 

No momento da posse, surgem outras incompatibilidades. O Deputado não poderá, a partir desse 
momento, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. A proibição envolve as pessoas privadas 
jurídicas em um sentido amplo (sociedades civis, sociedades comerciais, associações, etc.). Só haverá 
configuração da incompatibilidade se a empresa for beneficiada em razão de contrato com o poder público. O 
"favor" a que se refere o dispositivo pode tomar várias formas: isenção, auxílios financeiros, donativos, 
subvenções, entre outros. 

-Segunda hipótese: (art. 57, 11, b) 

Também desde a posse, fica vedada a ocupação de cargo ou função de que o eleito e empossado seja 
demissível ad nutum nas mesmas entidades anteriormente mencionadas. Note-se que a proibição não é de 
exercer o cargo; basta ocupá-lo para se incidir na conduta vedada. Cargo ou função de demissibilidade ad 
nutum são aqueles baseados na confiança, providos mediante indicação. 

As exceções constitucionais: 

É preciso lembrar que tanto a Constituição da República quanto a do Estado (respectivamente, nos 
arts. 56 e 59) abrem exceções a essa regra. Segundo aqueles dispositivos, o Deputado não perderá o mandato 
quando investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 
Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária. Nessas hipóteses, 
o Deputado ficará licenciado de seu mandato parlamentar. 

-Terceira hipótese: (art. 57, 11, c) 

Fica também/b Deputado impedido, desde a posse, de patrocinar causa em que seja interessada 
quaisquer das pessoas jurídicas já mencionadas, vale dizer, pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço público. Veda-se aqui o 
exercício da advocacia na defesa de interesses das referidas pessoas. Pelo espírito da norma, a vedação 
abrange tanto a representação em juízo quanto perante a Administração Pública. 

-Quarta hipótese: (art. 57, 11, d) 

A partir da posse, o Deputado não poderá ser titular de outro cargo ou mandato público eletivo. Veda-
se, pois, ao Deputado Estadual assumir os mandatos de Senador, Deputado Federal, Vereador, Presidente ou 
Vice-Presidente da República, Governador ou Vice-Governador, Prefeito ou Vice-Prefeito, bem como 
permanecer na titularidade dos referidos cargos. 

4.3 -A punição - Perda do mandato 

O Deputado Estadual que incorra em qualquer das incompatibilidades mencionadas sujeita-se a PERDA 
DO MANDATO, conforme determinam os arts. 55, I e 58, I das Constituições da República e do Estado, 
respectivamente. Trata-se de situação de cassação do mandato. No caso de Deputado Estadual, a decisão 
cabe à própria Assembléia Legislativa, por voto secreto e maioria de seus membros, por provocação da Mesa 
ou de partido político representado na Assembléia Legislativa, assegurada ampla defesa ao Deputado. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PARLAMENTAR 

PARENTES QUE ATUAM OU JÁ ATUARAM NA POLÍTICA (Obs.: Incluindo parentes do cônjuge) 

9 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PARLAMENTAR 

Administração Pública 

Assuntos Municipais e Regionalização 

Constituição e Justiça 

Cultura 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Direitos Humanos 

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

Ética e Decoro Parlamentar 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Participação Popular 

Política Agropecuária e Agroindustrial 

Redação 

Saúde 

Segurança Pública 

Trabalho, Previdência e Ação Social 

Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo 

ONGS, ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL COM AS QUAIS SE RELACIONA POLITICAMENTE 

Belo Horizonte, __ de _____________ de ___ _ 

Assinatura do parlamentar 
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': ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
t GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE REGISTRO E CADASTRO 

Documentação a ser encaminhada à Gerência-Geral de Administração de Pessoal: 

Documentação original com uma cópia autenticada: 

1 - Carteira de Identidade 

2 - Certidão de Nascimento ou Casamento 

3 - Certificado de Reservista 

4-CPF 

5- Fotografias 3 x 4 coloridas (4 unidades) 

6- PIS ou PASEP 

7 - Título de Eleitor 

8- Comprovantes de Votação- 1º e 2º turno (se for o caso) 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INCLUSÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE UTILIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA DO SISTEMA DE AUTOGESTÃO E DA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DO SISTEMA DE PRÉ-PAGAMENTO - UNIMED-BH 

Apresentação de cópia dos seguintes documentos: 

1- Cônjuge: 
a) certidão de casamento; 
b) carteira de identidade; 
c) CPF. 

2- Companheiro(a): comprovação de união estável de, pelo menos, dois anos, mediante a apresentação de, 
no mínimo, três dos seguintes documentos: 
a) declaração de imposto de renda em que conste o(a) companheiro(a) como dependente; 
b) disposições testamentárias que indiquem o(a) companheiro(a) como beneficiário(a); 
c) declaração especial feita perante tabelião; 
d) prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
e) procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
f) conta bancária conjunta; 
g) registro em clube ou associação recreativa ou esportiva, no qual conste o(a) companheiro(a) como 

dependente; 
h) prova de mesma residência; 
i) apólice de seguro na qual conste o(a) companheiro(a) como beneficiário(a); 
j) ficha de inscrição em instituição de assistência à saúde, na qual conste o(a) companheiro(a) como 

dependente do titular ou vice-versa; 
k) certidão de casamento religioso; 
I) existência de filho em comum. 

3 - Equiparam-se a filho: 
a) enteado(a) que, comprovadamente, mediante termo de guarda, viva sob a guarda e o sustento do 

titular, de seu cônjuge ou de seu companheiro: termo de guarda; 
b) menor ou inválido( a) que, comprovadamente, mediante termo de guarda, tutela ou curatela, viva sob a 

guarda e o sustento do titular: termo de guarda, tutela ou curatela. 

3.1 - Filho solteiro menor de 21 anos: 
a) certidão de nascimento. 

3.2- Filho solteiro maior de 21 e menor de 24 anos que freqüente curso superior de graduação: 
a) certjdão de nascimento com prazo de emissão de, no máximo, 60 dias; 
b) declaração de que o filho está freqüentando curso superior de graduação, com a data provável de 

término do curso (formulário fornecido pela Caop). 

3.3- Filho solteiro maior de 21 anos que não esteja freqüentando curso de graduação: 
a) certidão de nascimento atualizada, com prazo de emissão de, no máximo, 60 dias; 
b) carteira de identidade; 
c) CPF. 

4- Agregados (pai e mãe): 
a) certidão de casamento; 
b) comprovante de rendimento atual; 
c) carteira de identidade; 
d) CPF. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INCLUSÃO DE DEPENDENTES 
PARA FINS DE DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 

Apresentação de cópia dos seguintes documentos: 

1- Cônjuge: 
a) certidão de casamento. 

2- Companheiro(a): 
a) filho em comum, independentemente do tempo de união: certidão de nascimento. 

2.1 -Caso não haja filho em comum, comprovação de união estável há, pelo menos, cinco anos, mediante a apresentação 
de, no mínimo, três dos seguintes documentos: 

a) declaração de imposto de renda em que conste o(a) companheiro(a) como dependente; 
b) disposições testamentárias que indiquem o(a) companheiro(a) como beneficiário(a); 
c) declaração especial feita perante tabelião; 
d) prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
e) procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
f) conta bancária conjunta; 
g) registro em clube ou associação recreativa ou esportiva, no qual conste o(a) companheiro(a) como dependente; 
h) prova de mesma residência; 
i) apólice de seguro na qual conste o( a) companheiro(a) como beneficiário(a); 
j) ficha de inscrição em instituição de assistência à saúde, na qual conste o( a) companheiro( a) como dependente do 

titular, ou vice-versa; 
k) certidão de casamento religioso. 

3 - Filho{a) ou enteado(a): 
3.1 - Até completar 21 anos: 

a) certidão de nascimento. 
3.2 - Incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho, com qualquer idade: 

a) certidão de nascimento; 
b) laudo médico fornecido pela Coordenação de Saúde e Assistência da Casa, indicando a incapacidade. 

3.3 - Se universitário ou cursando escola técnica de ensino médio, até completar 24 anos: 
a) certidão de nascimento (com data de emissão atual); 
b) declaração da escola de que está regularmente matriculado e de que freqüenta o curso. 

4- Menor carente até 21 anos que o contribuinte crie, eduque e do qual detenha a guarda judicial: 
a) termo de guarda judicial. 

5 - lrmão(ã), neto{a) ou bisneto(a): 
5.1 -Sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detenha guarda judicial, até 21 anos: 

a) certidão de nascimento; · 
b) termo de guarda judicial. 

5.2 - lncapacitado(a) físico ou mentalmente para o trabalho, com qualquer idade: 
a) certidão de nascimento; 
b) termo de guarda judicial; 
c) laudo médico emitido pela Coordenação de Saúde e Assistência da Casa. 

5.3- Até completar 24 anos, se ainda estiver freqüentando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica 
de ensino médio: 

a) certidão de nascimento; 
b) declaração da escola. 

6- Pais, avós ou bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de 
isenção mensal: 

a) carteira de identidade do dependente; 
b) declaração de renda do dependente (formulário fornecido pela Caop). 

7 - Absolutamente incapaz, louco de todo gênero, surdo-mudo que não puder exprimir sua vontade, assim 
declarado judicialmente, do qual o contribuinte seja tutor ou curador: 

a) termo de tutela ou de curatela. 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Por se tratar de início de legislatura, o formulário preenchido com a primeira composição de cargos da 
estrutura de cada gabinete deve, excepcionalmente, ser encaminhado à Gerência-Geral de Administração de 
Pessoal até o dia 24 de janeiro de 2007, a fim de agilizar o processamento dos atos da Mesa e a respectiva 
publicação no Diário do Legislativo- Minas Gerais. A estrutura apresentada vigorará pelo prazo mínimo de 30 
dias, contados da data da publicação. 

Composição 
• Número máximo de pontos: 275. 
• Número máximo de cargos: 23, incluindo 2 cargos de motorista. 

Essa pontuação destina-se, exclusivamente, à composição da estrutura de cargos do gabinete parlamentar, vedadas 
compensações ou complementações de quaisquer diferenças de remuneração sob o fundamento de não-obtenção do 
número máximo de pontos. 

Os cargos que compõem a estrutura de gabinete não são acumuláveis com quaisquer outros cargos ou funções 
públicos. 

Os ocupantes desses cargos sujeitam-se a jornadas de trabalho diárias de quatro ou de oito horas, de acordo com 
o cargo ocupado e a pontuação correspondente. 

Cada estrutura de gabinete pode ter, no máximo, dois cargos de motorista, fazendo jus à percepção de doze diárias 
mensais, destinadas a custear as viagens realizadas pelos ocupantes dos cargos de motorista, no mês, mediante 
preenchimento de formulário específico, a ser encaminhado à Gerência-Geral de Manutenção e Serviços- Gerência de 
Reprografia e Transportes. 

Posse de servidor 
Cabe ao gabinete acompanhar a publicação do ato de nomeação e encaminhar o servidor ao Setor de Posse, 

situado no 10Q andar do Edifício Tiradentes (ramal 7850), na data da referida publicação, munido da documentação 
necessária, para que não haja perda de remuneração. 

• Somente a assinatura do termo de posse garante direitos,ao servidor, inclusive remuneração. 
• No dia da posse, o servidor deve ter, no mínimo, 18 anos completos. 

Alteração da composição de cargos da estrutura 
• Para qualquer alteração da composição de cargos da estrutura do gabinete (criação de um novo cargo ou extinção 

de cargo existente), faz-se necessário protocolar formulário próprio na Gerência-Geral de Administração de Pessoal-
Gerência de Registros Funcionais, situada no 1 OQ andar do Ed. Tiradentes. 

• A nova estrutura vigorará pelo prazo mínimo de 30 dias, contados da data da publicação. 

Exoneração I nomeação de servidor 
As exonerações podem ser determinadas, a qualquer momento, pelo titular do gabinete. 
As nomeações podem ser determinadas, a qualquer momento, pelo titular do gabinete, desde que os cargos já 

existam na estrutura. 
A solicitação deve ser protocolada na Gerência-Geral de Administração de Pessoal - Gerência de Registros 

Funcionais, situada no 1 OQ andar do Ed. Tiradentes, até as 12 horas, para que o ato da Mesa possa ser publicado no dia 
seguinte. 

Toda troca de cargo implica nova posse. 

Servidor de outro órgão à disposição da ALMG 
Servidor de outro órgão público somente pode ser colocado à disposição da ALMG para o exercício de cargo em 

comissão de recrutamento amplo. Nessa hipótese, o Deputado deverá subscrever dois ofícios: 
1 Q - dirigido à Gerência-Geral de Administração de Pessoal, solicitando a nomeação do servidor para cargo da 

estrutura de seu gabinete; 
2º- dirigido à Presidência da ALMG, solicitando a expedição de ofício ao órgão de origem do servidor acerca de 

sua disposição para ocupar cargo na estrutura de seu gabinete. 
Os dois ofícios devem ser encaminhados à Gerência-Geral de Administração de Pessoal. 
O servidor deve aguardar no órgão de origem a publicação do ato de sua disposição. Somente a partir da data de 

publicação do ato, ser-lhe-á dada a posse. 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A POSSE 
DE SERVIDORES DA ESTRUTURA DE GABINETE 

1!! POSSE EM CARGO DA ALMG 

Documento original com uma cópia ou cópia autenticada do documento: 
- certidão de nascimento ou casamento; 
- carteira de identidade; 
- certificado de reservista; 
-CPF; 
-comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
-título de eleitor e comprovantes de votação na última eleição ocorrida- 1º e 2º turno (se for o caso); 
-carteira nacional de habilitação, categoria "D", para o cargo de motorista; 
-comprovante de escolaridade. 

Documento original: 
-atestado de bons antecedentes (fornecido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública- SSP/MG); 
-laudo médico (fornecido pela Coordenação de Saúde e Assistência da Casa, situada no Ed. Tiradentes, 1º andar); 
- 2 fotos 3x4 coloridas. 

Para abertura de conta corrente: 
-cópia da carteira de identidade e do CPF; 
-comprovação de endereço residencial (conta de água, luz ou telefone ou boleto bancário, emitidos nos últimos 

90 dias). 

TROCA DE CARGO- Documento original: 

Servidor exonerado há até 60 dias: 
-carteira de identidade; 
-título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver ocorrido eleição no intervalo em que o servidor 

esteve exonerado. 

Servidor exonerado há mais de 60 e menos de 90 dias: 
- carteira de identidade; 
-laudo médico (fornecido pela Coordenação de Saúde e Assistência da Casa, situada no Ed. Tiradentes, 1º andar); 
-título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver ocorrido eleição no intervalo em que o servidor 

esteve exonerado. 

Servidor exonerado há mais de 90 dias: 
-carteira de identidade; 
-laudo médico (fornecido pela Coordenação de Saúde e Assistência da Casa, situada no Ed. Tiradentes, 1º andar); 
-título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver ocorrido eleição no intervalo em que o servidor 

esteve exonerado; 
- atestado de bons antecedentes. 



À 
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GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Gerência-Geral de Administração de Pessoal 

Nos termos das Resoluções nºs 5.1 00, de 29/6/91; 5.179, de 23/12/97; e 5.203, de 19/3/02; combinadas com as 
Deliberações da Mesa nºs. 1.509, de 7/1/98; e 1.576, de 15/12/98, passo a informar-lhes a composição de cargos do 
meu gabinete, estando ciente de que a alteração ora proposta vigorará pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

Gabinete do Deputado ___________ , em_ de ________ de 200_ 

(Assinatura do Deputado) 

ESTRUTURA DE CARGOS 

Nº MATR. NOME CARGO AL H PONTOS 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 ' 

11 
12 ' 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 

TOTAL DE PONTOS 



AL 
41 
40 
39 
36 
35 
34 
31 
30 
29 
27 
26 
25 
25 
24 
23 
20 
19 
18 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
10 
7 
6 
5 
3 
2 
1 

CARGOS INTEGRANTES DO GRUPO ESPECÍFICO DE APOIO À REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICO-PARLAMENTAR 

CARGO COD 4 HORAS 
Técnico Executivo de Gabinete li 192 23,25 
Técnico Executivo de Gabinete I 191 22,25 
Técnico Executivo de Gabinete 97 21,25 
Auxiliar Técnico Executivo li 190 18,75 
Auxiliar Técnico Executivo I 189 18,00 
Auxiliar Técnico Executivo 98 17,00 
Assistente Técnico de Gabinete 11 188 14,75 
Assistente Técnico de Gabinete I 187 14,00 
Assistente Técnico de Gabinete 77 13,25 
Supervisor de Gabinete 11 186 12,25 
Supervisor de Gabinete I 185 11,50 
Supervisor de Gabinete 85 11,00 
Assistente de Gabinete li 184 11,00 
Assistente de Gabinete I 183 10,50 
Assistente de Gabinete 78 10,00 
Secretário de Gabinete li 182 8,50 
Secretário de Gabinete I 181 8,25 
Secretário de Gabinete 79 7,75 
Auxiliar de Gabinete li 180 6,75 
Auxiliar de Gabinete I 179 6,50 
Auxiliar de Gabinete 80 6,25 
Auxiliar de Serviços de Gabinete li ' 178 5,75 
Auxiliar de Serviços de Gabinete I 177 5,50 
Auxiliar de Serviços de Gabinete 81 5,25 
Motorista 100 5,25 
Atendente de Gabinete 11 176 4,50 
Atendente de Gabinete I 175 4,35 
Atendente de Gabinete 82 4,25 
Agente de Serviços de Gabinete li 174 3,75 
Agente de Serviços de Gabinete I 173 3,50 
Agente de Serviços de Gabinete 172 3,25 

8 HORAS 
46,50 
44,50 
42,50 
37,50 
36,00 
34,00 
29,50 
28,00 
26,50 
24,50 
23,00 
22,00 
22,00 
21,00 
20,00 
17,00 
16,50 
15,50 
13,50 
13,00 
12,50 
11,50 
11,00 
10,50 
10,50 
9,00 
8,75 
8,50 
7,50 
7,00 
6,50 
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GERÊNCIA-GERAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

Instruções para preenchimento do formulário 
"Informações Cadastrais do Parlamentar", 

utilizando o Microsoft Excel (gravado em CD e disquete): 

1. Duas cópias da versão eletrônica do formulário se encontram dentro desta pasta: uma gravada no CD e 

outra no disquete. O parlamentar deverá optar por utilizar uma delas. O formulário deve ser preenchido 

com letra minúscula. As letras maiúsculas devem ser usadas apenas para iniciar frases, palavras isoladas 

e nomes próprios. 

2. Utilize o mouse ou a tecla Tab para transitar entre os campos do formulário. Caso esteja posicionado 

fora de um desses campos, será apresentada uma mensagem informando que não será possível inserir 

dados ali. 

3. Em alguns campos do formulário, serão apresentadas opções de preenchimento já definidas previamente. 

No lado direito desses campos, haverá um botão contendo o desenho de uma seta, indicando que 

existem algumas opções a serem escolhidas. Por exemplo, o campo "Nacionalidade" inicialmente 

será apresentado vazio, o que indica que ainda não foi escolhida a opção desejada. Na caixa serão 

apresentadas as opções "Brasileira" e "Brasileira Naturalizada", além do espaço vazio, para que 

seja feita a escolha adequada. 

4. Alguns campos do formulário apresentam uma caixa amarela contendo informações específicas para o 

seu preenchimento. Tais campos podem ser identificados por um sinal vermelho assinalado no canto 

superior direito. Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre um desses campos, a caixa aparecerá 

imediatamente. 

5. Ao finalizar o preenchimento do formulário, o documento deverá ser salvo no CD ou no disquete. Se, 

após a primeira gravação, alguma informação for alterada, o documento deverá ser salvo novamente. 
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